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1. INTRODUÇÃO
A indústria do equipamento eléctrico e electrónico é uma importante actividade económica nacional, na
qual se destacam os subsectores da fabricação de máquinas e aparelhos eléctricos e a fabricação de
equipamento e de aparelhos de rádio, televisão e comunicação.
Grande parte da produção do sector do equipamento eléctrico e electrónico direcciona-se para grandes
áreas funcionais como a mobilidade, a energia, o habitat e a informação. É significativo o volume de
exportação de produtos destas indústrias, todavia, a maior parte da produção é absorvida nos mercados
nacionais.
A estrutura de habilitações do sector tem sofrido uma evolução positiva, verificando-se uma diminuição
dos trabalhadores com baixa escolaridade e qualificação e um aumento dos que possuem escolaridade
pós-secundária, embora estes sejam ainda em número reduzido. A taxa de emprego jovem, não sendo
significativa, apresenta um valor razoável, revelando um sector com mão-de-obra tendencialmente menos
envelhecido e mais qualificado.
As empresas do sector têm vindo a registar, nos últimos anos, níveis de modernização e eficiência
bastante superiores aos da maioria dos outros sectores de actividade. Esta evolução, aliada à crescente
inovação tecnológica, obriga à emergência de novas competências e novos perfis profissionais, capazes
de responder, de forma eficaz, aos novos desafios que se colocam. Perante um mercado cada vez mais
globalizado, a competitividade do sector passa, essencialmente, por uma melhor e permanente
qualificação e valorização do seu activo mais precioso, os recursos humanos.
Apesar de se verificar, ultimamente, uma alteração do número de efectivos no sector, a sua dinâmica
continuará a exigir mais formação, mais especialização e maior adaptação à realidade do mercado de
trabalho, mas, também uma mais sólida formação generalista.
Revela-se, ainda, fundamental uma oferta de formação profissional específica que promova o
desenvolvimento de saberes-fazer técnicos, determinados pelo crescente grau de sofisticação
tecnológica dos equipamentos, essencialmente resultado da recente revolução digital na electrónica de
consumo. Destacam-se, ainda, as competências associadas às matérias de higiene, saúde e segurança
no trabalho, bem como às questões de ambiente, qualidade e normalização.

(Fonte: IQF (2006) A Indústria do Equipamento Eléctrico e Electrónico em Portugal. Lisboa: Instituto para a Qualidade na
Formação.)
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2. PERFIL DE SAÍDA

Descrição Geral

O/A Operador/a de Electrónica/Industrial e Equipamentos é o/a profissional que no respeito das
normas de higiene e segurança, e de acordo com especificações técnicas definidas, executa, sob
orientação, tarefas relacionadas com aquisição, instalação, utilização, manutenção e reparação em
sistemas electrónicos elementares industriais bem como em sistemas pluritecnológicos associados.
Actividades Principais
•

Ler e interpretar esquemas e especificações de circuitos e sistemas electrónicos elementares.

•

Consultar o mercado e adquirir componentes ou partes de equipamentos.

•

Instalar equipamentos e sistemas electrónicos e industriais elementares.

•

Utilizar os equipamentos de medida necessários à função a desempenhar.

•

Operar equipamentos e sistemas electrónicos e industriais elementares.

•

Executar a manutenção de equipamentos e sistemas electrónicos e industriais elementares.

•

Reparar, sob orientação, equipamentos e sistemas electrónicos e industriais elementares.
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3. ORGANIZAÇÃO DO REFERENCIAL DE FORMAÇÃO

Educação e Formação de Adultos (EFA)1

Cidadania e Empregabilidade

NÍVEL B2

A
25h

B
25h

C
25h

D
25h

A
25h

B
25h

C
25h

D
25h

(LC)

A
25h

B
25h

C
25h

D
25h

A
25h

B
25h

C
25h

D
25h

Matemática para a Vida
(MV)

A
25h

B
25h

C
25h

D
25h

A
25h

B
25h

C
25h

A
25h

B
25h

C
25h

D
25h

A
25h

B
25h

C
25h

(CE)

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS - CHAVE

Formação de Base

NÍVEL B1

Linguagem e Comunicação

Tecnologias da Informação e
Comunicação

(TIC)

NÍVEL B3

A
25h

B
25h

C
25h

D
25h

A
25h

B
25h

C
25h

D
25h

D
25h

A
25h

B
25h

C
25h

D
25h

D
25h

A
25h

B
25h

C
25h

D
25h

LEA
25h

LEB
25h

LEA
25h

LEB
25h

Área de Carácter Transversal
APRENDER COM AUTONOMIA
40 h

UFCD
Tronco Comum ao Itinerário de Formação

Formação Tecnológica2

Código

Horas

1368

1

Metalomecânica

50

1369

2

Soldadura e dessoldadura

50

1370

3

Corrente contínua - iniciação

50

1371

4

Corrente contínua - consolidação

25

1372

5

Técnicas de medida

50

1373

6

Corrente alternada - iniciação

50

1374

7

Corrente alternada - consolidação

25

1375

8

Fundamentos de máquinas eléctricas

25

1376

9

Instalações eléctricas

25

1377

10

Electrónica analógica - iniciação

50

1378

11

Electrónica analógica - consolidação

25

1379

12

Electrónica digital

50

1380

13

Electrónica analógica - aprofundamento

50

1381

14

Electrónica analógica - avançado

25

1382

15

Microprocessadores

50

1383

16

Microcontroladores

50

1384

17

Práticas tecnológicas

50

1

Os cursos EFA implicam obrigatoriamente a passagem por um processo de Reconhecimento e Validação de Competências (RVC),
associado a uma carga horária entre 25 e 40 horas.
2
A formação em Contexto Real de Trabalho (FCRT) pode estar integrada na Formação Tecnológica (sendo obrigatória para activos
desempregados -120 horas).
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UFCD
Tronco Comum ao Itinerário de Formação (cont.)

Formação Tecnológica

Código
1385

18

Aquisição de dados por computador

25

1386

19

Bases de comunicação de dados

25

1387

20

Domótica

25

1388

21

Fundamentos de telecomunicações

25

1389

22

Instalação e manutenção de equipamentos de áudio e vídeo

25

1390

23

Instalação de infra-estruturas de telecomunicações em edifícios – iniciação

50

1391

24

Instalação de infra-estruturas de telecomunicações em edifícios - consolidação

50

UFCD
Operador/a de Electrónica/Industrial e Equipamentos

Código

Formação Tecnológica

Horas

Horas

1392

25

Máquinas eléctricas

25

3826

26

Leitura e interpretação de esquemas eléctricos e electrónicos

25

1394

27

Electrónica de potência

25

1395

28

Pneumática - iniciação

50

1396

29

Pneumática - consolidação

25

1397

30

Automatismos e autómatos programáveis - iniciação

50

1398

31

Automatismos e autómatos programáveis - consolidação

25

1399

32

Sistemas de controlo

50

1400

33

Princípios de robótica

50

1401

34

Projecto – Electrónica industrial e equipamentos

50

Notas
A formação tecnológica dos níveis B1 e B2 atribui uma certificação de formação profissional de nível 1. O acesso a
esta saída profissional só é possível através da conclusão de um curso EFA B2+B3 ou B3.
Os códigos assinalados a laranja correspondem a UFCD transferíveis entre saídas profissionais da mesma área de
formação.
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4. METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO
A organização da formação com base num modelo flexível visa facilitar o acesso dos indivíduos a
diferentes percursos de aprendizagem, bem como a mobilidade entre níveis de qualificação. Esta
organização favorece o reingresso, em diferentes momentos, no ciclo de aprendizagem e a assunção por
parte de cada cidadão de um papel mais activo e de relevo na edificação do seu percurso formativo,
tornando-o mais compatível com as necessidades que em cada momento são exigidas por um mercado
de trabalho em permanente mutação e, por esta via, mais favorável à elevação dos níveis de eficiência e
de equidade dos sistemas de educação e formação.
A flexibilização beneficia, assim, a construção de percursos formativos de composição e duração
variáveis conducentes à obtenção de qualificações completas ou de construção progressiva,
reconhecidas e certificadas.
A nova responsabilidade que se exige a cada indivíduo na construção e gestão do seu próprio percurso
impõe, também, novas atitudes e competências para que este exercício se faça de forma mais
sustentada e autónoma.
As práticas formativas devem, neste contexto, conduzir ao desenvolvimento de competências
profissionais, mas também pessoais e sociais, designadamente, através de métodos participativos que
posicionem os formandos no centro do processo de ensino-aprendizagem e fomentem a motivação para
continuar a aprender ao longo da vida.
Devem, neste âmbito, ser privilegiados os métodos activos, que reforcem o envolvimento dos formandos,
a auto-reflexão sobre o seu processo de aprendizagem, a partir da partilha de pontos de vista e de
experiências no grupo, e a co-responsabilização na avaliação do processo de aprendizagem. A
dinamização de actividades didácticas baseadas em demonstrações directas ou indirectas, tarefas de
pesquisa, exploração e tratamento de informação, resolução de problemas concretos e dinâmica de
grupos afiguram-se, neste quadro, especialmente, aconselháveis.
A selecção dos métodos, técnicas e recursos técnico-pedagógicos deve ser efectuada tendo em vista os
objectivos de formação e as características do grupo em formação e de cada formando em particular.
Devem, por isso, diversificar-se os métodos e técnicas pedagógicos, assim como os contextos de
formação, com vista a uma maior adaptação a diferentes ritmos e estilos de aprendizagem individuais,
bem como a uma melhor preparação para a complexidade dos contextos reais de trabalho. Esta
diversificação de meios constitui um importante factor de sucesso nas aprendizagens.
Revela-se, ainda, de crucial importância o reforço da articulação entre as diferentes componentes de
formação, designadamente, através do tratamento das diversas matérias de forma interdisciplinar e da
realização de trabalhos de projecto com carácter integrador, em particular nas formações de maior
duração, que contribuam para o desenvolvimento e a consolidação de competências que habilitem o
futuro profissional a agir consciente e eficazmente em situações concretas e com graus de complexidade
diferenciados. Esta articulação exige que o trabalho da equipa formativa se faça de forma concertada,
garantindo que as aprendizagens se processam de forma integrada.
É também este contexto de trabalho em equipa que favorece a identificação de dificuldades de
aprendizagem e das causas que as determinam e que permite que, em tempo, se adoptem estratégias de
recuperação adequadas, que potenciem as condições para a obtenção de resultados positivos por parte
dos formandos que apresentam estas dificuldades.
A equipa formativa assume, assim, um papel fundamentalmente orientador e facilitador das
aprendizagens, através de abordagens menos directivas, traduzido numa intervenção pedagógica
diferenciada no apoio e no acompanhamento da progressão de cada formando e do grupo em que se
integra.
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5. DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO

5.1. Formação de Base - Unidades de Competência

LC

Linguagem e Comunicação

B1

y
y
y
y

Interpretar e produzir enunciados orais de carácter lúdico e informativo-funcional.
Interpretar textos simples, de interesse para a vida quotidiana.
Produzir textos com finalidades informativo-funcionais.
Interpretar e produzir as principais linguagens não verbais utilizadas no quotidiano.

B2

y
y
y
y

Interpretar e produzir enunciados orais adequados a diferentes contextos.
Interpretar textos de carácter informativo e reflexivo.
Produzir textos de acordo com técnicas e finalidades específicas.
Interpretar e produzir linguagem não verbal adequada a finalidades variadas.

B2
(LE)

y Compreender e usar expressões familiares e/ou quotidianas.
y Compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade
imediata.
y Comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informações
simples e directa sobre assuntos que lhe são familiares.

B3

y Interpretar e produzir enunciados orais adequados a diferentes contextos, fundamentando
opiniões.
y Interpretar textos de carácter informativo-reflexivo, argumentativo e literário.
y Produzir textos informativos, reflexivos e persuasivos.
y Interpretar e produzir linguagem não verbal adequada a contextos diversificados, de carácter
restrito ou universal.

B3
(LE)

y Compreender, quando a linguagem é clara e estandardizada, assuntos familiares e de seu
interesse.
y Produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos familiares e de seu interesse.
y Compreender as ideias principais de textos relativamente complexos sobre assuntos concretos.
y Descrever experiências e expor brevemente razões e justificações para uma opinião ou um
projecto
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TIC

Tecnologias de Informação e Comunicação

B1

y
y
y
y

Operar, em segurança, equipamento tecnológico, usado no quotidiano.
Realizar operações básicas no computador.
Utilizar as funções básicas de um programa de processamento de texto.
Usar a Internet para obter e transmitir informação.

B2

y
y
y
y

Operar, em segurança, equipamento tecnológico diverso.
Realizar, em segurança, operações várias no computador.
Utilizar um programa de processamento de texto.
Usar a Internet para obter e transmitir informação.

B3

y
y
y
y

Operar, em segurança, equipamento tecnológico, designadamente o computador.
Utilizar uma aplicação de folhas de cálculo.
Utilizar um programa de processamento de texto e de apresentação de informação.
Usar a Internet para obter, transmitir e publicar informação.

MV

Matemática para a Vida

B1

y Interpretar, organizar, analisar e comunicar informação utilizando processos e procedimentos
matemáticos.
y Usar a matemática para analisar e resolver problemas e situações problemáticas.
y Compreender e usar conexões matemáticas em contextos de vida.
y Raciocinar matematicamente de forma indutiva e de forma dedutiva.

B2

y Interpretar, organizar, analisar e comunicar informação utilizando processos e procedimentos
matemáticos.
y Usar a matemática para analisar e resolver problemas e situações problemáticas.
y Compreender e usar conexões matemáticas em contextos de vida.
y Raciocinar matematicamente de forma indutiva e de forma dedutiva.

B3

y Interpretar, organizar, analisar e comunicar informação utilizando processos e procedimentos
matemáticos.
y Usar a matemática para analisar e resolver problemas e situações problemáticas.
y Compreender e usar conexões matemáticas em contextos de vida.
y Raciocinar matematicamente de forma indutiva e de forma dedutiva.
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CE

Cidadania e Empregabilidade

B1

y
y
y
y

Organização política dos estados democráticos.
Organização económica dos estados democráticos.
Educação/formação, profissão e trabalho/emprego.
Ambiente e saúde.

B2

y
y
y
y

Organização política dos estados democráticos.
Organização económica dos estados democráticos.
Educação/formação, profissão e trabalho/emprego.
Ambiente e saúde.

B3

y
y
y
y

Organização política dos estados democráticos.
Organização económica dos estados democráticos.
Educação/formação, profissão e trabalho/emprego.
Ambiente e saúde.
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5.2. Formação Tecnológica – Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD)

UFCD 1

Objectivo(s)

Metalomecânica

Carga horária
50 horas

y Utilizar equipamento e ferramentas usadas nos trabalhos de metalomecânica em electrónica.
y Executar trabalhos diversos em chapa de alumínio e outros materiais.

Conteúdos
Nomenclatura e conhecimento das ferramentas
•
Identificação das ferramentas manuais e mecânicas utilizadas nos trabalhos de metalomecânica
•
Indicação das regras práticas consideradas como base de uma boa utilização e conservação das ferramentas.
•
Regras de segurança
Utilização de ferramentas manuais
•
Chaves de fenda, e outras chaves diversas, alicates, martelos, serrote manual, limas, réguas, esquadros,
compassos, sutas, escantilhões, torno de bancada, machos tarrachas e cançonetes, berbequim manual,
paquímetro, micrómetro
Utilização de ferramentas mecânicas
•
Quinadeira, guilhotina, engenho de furar, esmeriladora, torno mecânico.
•
Execução de desenhos e interpretação de desenhos relacionados com os trabalhos a executar
•
Execução de Furos e roscas macho e fêmea em peças de ferro, baquelite, vidro acrílico, alumínio
•
Execução de uma caixa em alumínio e peças em alumínio, ferro.
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UFCD 2

Objectivo(s)

Soldadura e dessoldadura

Carga horária
50 horas

y Soldar e dessoldar componentes eléctricos discretos e integrados.
y Soldar e dessoldar componentes SMD.

Conteúdos
Familiarização prática com as técnicas de soldadura e dessoldadura
•
Introdução às técnicas de soldadura
Soldadura a estanho sem chumbo
•
Cuidados a ter com as pontas dos ferros as temperaturas
Soldadura e dessoldadura de componentes
•
Soldadura e dessoldadura de componentes em placas de circuito impresso para treino
•
Soldadura de componentes em placas de circuito impresso para avaliação
•
Soldadura de fios a placas de circuito impresso e a terminais
Soldadura e dessoldadura de circuitos integrados
•
Soldadura e dessoldadura de circuitos integrados para treino
•
Soldadura de circuitos integrados para avaliação

UFCD 3

Objectivo(s)

Corrente contínua - iniciação

Carga horária
50horas

y Montar trabalhos práticos de corrente contínua.
y Interpretar os principais fenómenos eléctricos.

Conteúdos
Electrostática
•
Conceito de electricidade
•
Estrutura da matéria
−
Constituição
−
Modelo atómico
•
Cargas eléctricas
•
Electrões de valência
•
Condutores e isoladores
•
Lei de Colombo
•
Campo eléctrico
•
Potencial eléctrico e diferença de potencial
Corrente contínua. Redes e suas leis
•
Noções fundamentais
−
Corrente eléctrica e força electromotriz
−
Ligação de um voltímetro e de um amperímetro num circuito
−
Resistência eléctrica
•
Lei de Ohm
•
Energia e potencia
−
Potência eléctrica
−
Medição de potência utilizando o voltímetro e o amperímetro
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UFCD 3

Corrente contínua - iniciação

Carga horária
50 horas

Conteúdos (Continuação)
Leis de Kirchoff:
−
Lei dos nós
−
Lei das malhas
•
Teorema da sobreposição
•
Equivalentes de Thevenin e Norton
•
Teorema da máxima transferência de potência
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

UFCD 4

Objectivo(s)

Corrente contínua - consolidação

Carga horária
25 horas

y Interpretar os principais fenómenos eléctricos.
y Aplicar as leis que regem as grandezas do magnetismo, electromagnetismo e condensadores.

Conteúdos
Magnetismo e electromagnetismo
•
Magnetismo
−
Introdução
−
Campo magnético
•
Electromagnetismo
−
Campo magnético criado por uma corrente eléctrica
−
Circuitos magnéticos. Lei de Holdings
−
Electroímanes
−
Princípio dos motores eléctricos
•
Indução electromagnética
−
Lei da indução magnética
−
Indução mútua e auto-indução
•
Associação de bobinas
−
Em série
−
Em paralelo
•
Energia de uma bobina
Bobinas e condensadores. Fenómenos transitórios
•
Bobinas
−
Corrente numa bobina por acção de uma tensão contínua
−
Condensadores
−
Condensação eléctrica
−
Tipos de condensadores
•
Associação de condensadores
•
Carga e descarga de um condensador
•
Condensadores em circuitos D.C.
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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UFCD 5

Objectivo(s)

Técnicas de medida

Carga horária
50 horas

y Utilizar aparelhos de medida.
y Efectuar medidas eléctricas.

Conteúdos
Aparelhos de medida simples, multímetros unidades de medida do S.I.
•
Generalidades sobre uso de aparelhos de medida. Conceito de medida. Erros.
•
Traçado de gráficos. Escalas lineares e logarítmicas. Gráficos semi-logarítmicos e logarítmicos.
•
Conceito de Medida. Sistema de quadro móvel
•
Galvanómetro - amperímetro e voltímetro. Campos de medida
•
Efeito de carga do amperímetro e voltímetro
•
Erros em medições directas
•
Ohmímetros. Medições com ohmímetros
•
Análise do esquema e características dum multímetro analógico e dum multímetro digital
Wattímetro e osciloscópio
•
Medição de potencia com voltímetro e amperímetro
•
Medição de Potencia com o wattímetro
•
Medidas com o osciloscópio
•
Medidas com outros aparelhos, nomeadamente em telecomunicações
•
Geradores de Sinais e medidas de frequência
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

UFCD 6

Objectivo(s)

Corrente alternada - iniciação

Carga horária
horas

y Interpretar as leis que regem os circuitos de corrente alternada.
y Aplicar as leis.

Conteúdos
Circuitos de corrente alternada sinusoidal
•
Princípios da corrente alternada sinusoidal
−
Generalidades
−
Produção de tensões e correntes alternadas
−
Medição de tensões e correntes em circuitos de corrente alternada
•
Comportamento de resistências, bobinas e condensadores em A.C.
−
Comportamento de resistências em A.C.
−
Comportamento de bobinas em A.C.
−
Circuitos indutivos
−
Factor de potência
−
Comportamento de condensadores em corrente alternada
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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UFCD 7

Objectivo(s)

Corrente alternada - consolidação

Carga horária
25 horas

y Interpretar os principais fenómenos transitórios.
y Aplicar as leis que regem os circuitos de corrente alternada.

Conteúdos
Circuito série
•
Circuito R-L série
•
Circuito R-C série
•
Circuito R-L-C série
Circuito paralelo
•
Circuito R-L série
•
Circuito R-C série
•
Circuito R-L-C série
•
Análise de circuitos de corrente alternada em função de frequência
−
Coordenadas polares
•
Circuitos ressonantes:
−
Circuito ressonante série
−
Circuito ressonante paralelo
•
Impedância de um gerador e sua importância num circuito ressonante
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

UFCD 8

Objectivo(s)

Fundamentos de máquinas eléctricas

Carga horária
25 horas

y Identificar os diferentes órgãos constituintes das máquinas eléctricas.
y Aplicar adequadamente os vários órgãos.

Conteúdos
Máquinas de C.C. geradores e motores - máquinas de C.A. - transformadores, geradores e motores
•
Constituição de um gerador e um motor DC
•
Princípio de funcionamento
•
Motor série
•
Potência e rendimento
•
Regras para o sentido de rotação de motores DC
•
Inversão do sentido de rotação
•
Aplicações dos motores DC
•
Constituição de um transformador
•
Autotransformador
•
Princípio de funcionamento de um transformador
•
Relação entre as principais grandezas
•
Transformador de tensão e intensidade
•
Interpretação das tabelas para cálculo de transformadores
•
Cálculo de um pequeno transformador
•
Principais diferenças entre Motores de C.C. e C.A
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UFCD 8

Fundamentos de máquinas eléctricas

Carga horária
25 horas

Conteúdos (Continuação)
Máquinas eléctricas de corrente alternada – motores monofásicos e trifásicos
•
Princípios de funcionamento dos motores de indução monofásicos
•
Motor série monofásico
•
Motor monofásico
•
Motor trifásico
•
Potência. Binários. Rendimento
•
Rotações dos motores em função do número de pólos
•
Principais diferenças entre Motores monofásicos e trifásicos
•
Montagem e desmontagem deste tipo de máquinas
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

UFCD 9

Objectivo(s)

Instalações eléctricas

Carga horária
25 horas

y Identificar os diferentes órgãos constituintes das instalações eléctricas.
y Aplicar adequadamente os diferentes órgãos.

Conteúdos
Regulamento das instalações de baixa tensão (BT)
•
Identificação dos regulamentos mais utilizados nas instalações eléctricas
Simbologia:
•
Símbolos utilizados em esquemas de instalações eléctricas
•
Leitura de esquemas simples
Realização de uma instalação
•
Montagem de um quadro eléctrico
•
Montagem de um circuito de tomadas protegidas
•
Montagem de um circuito de comutação de lustre
•
Montagem de um circuito de comutação de lustre montagem de um circuito de comutação de escada comandada
de um ou mais pontos
•
Montagem de uma armadura para lâmpada fluorescente
•
Montagem de um circuito de iluminação comutado por telerouter
•
Montagem de um circuito com automático de escada
•
Montagem de um circuito intercomunicador
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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UFCD 10

Objectivo(s)

Electrónica analógica - iniciação

Carga horária
50 horas

y Identificar os circuitos típicos de electrónica analógica.
y Aplicar adequadamente os circuitos tipitos de electrónica.

Conteúdos
Semicondutores
•
O átomo
•
Materiais condutores, isoladores e semicondutores
•
Conceber um dispositivo eléctrico ou electrónico de sua autoria, e de forma autónoma
•
Semicondutor intrínseco
•
Semicondutor extrínseco
•
Junção P-N
•
Díodos de junção
•
Generalidades
•
Polarização inversa e polarização directa
•
Modelos
•
Curva característica. Recta de carga. Ponto de funcionamento
•
Resistência dinâmica
Normas JEDEC
•
Definição das normas mais significativas
•
Prática de utilização de data sheets
Circuitos com díodos
•
Rectificação de meia onda
•
Rectificação de onda completa
•
Circuitos de filtragem
•
Circuitos multiplicadores de tensão
•
Circuitos limitadores
•
Circuitos fixadores
Díodo zener
•
Generalidades
•
Curva característica
•
Circuitos de regulação de tensão com zener
Transístor de junção bipolar (TJB)
•
Constituição, tipos e nomenclatura.
•
Equação fundamental do transístor
•
Polarização do TJB
•
Famílias de características estáticas
•
Regiões de funcionamento
•
Potência dissipada num transístor
Amplificação com TJB
•
Ponto de funcionamento em repouso
•
Montagem de Base Comum
•
Montagem de Emissor Comum
•
Montagem de Colector Comum
•
Análise comparativa das três montagens
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UFCD 10

Electrónica analógica - iniciação

Carga horária
50 horas

Conteúdos (Continuação)
Circuitos de polarização do TJB
•
Auto polarização
•
Polarização por divisor de tensão
•
Análise gráfica de amplificadores com TJB
Classes de funcionamento dos amplificadores
•
Caracterização da classe A
•
Caracterização da classe C
•
Caracterização da classe AB
Circuitos de acoplamento
•
Identificação e análise do acoplamento RC
•
Identificação e análise do acoplamento LC
•
Identificação e análise do acoplamento por transformador
•
Identificação e análise do acoplamento directo
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

UFCD 11

Objectivo(s)

Electrónica analógica - consolidação

Carga horária
25 horas

y Identificar os amplificadores de potência.
y Aplicar adequadamente os amplificadores de potência.

Conteúdos
Estudo do par Darlington
•
Generalidades
•
O amplificador com par Darlington
Amplificadores de potência
•
Amplificador monotransistor em classe A com acoplamento RC
•
Amplificador monotransistor em classe A com acoplamento por transformador
•
Amplificador push-pull em classe A
•
Amplificador push-pull em classe B, simétrico
•
Amplificador push-pull em classe B, em simetria complementar
•
Compensação do cross-over
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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UFCD 12

Objectivo(s)

Electrónica digital

Carga horária
50 horas

y Identificar circuitos digitais.
y Interpretar e implementar circuitos digitais.

Conteúdos
•
•
•
•
•
•

Álgebra de Boole
Conceitos digitais. Códigos e sistemas de numeração.
Álgebra de Boole.
Operações lógicas. Funções lógicas. Simbologia ANSI/IEEE.
Operações lógicas. Funções lógicas. Simbologia ANSI/IEEE.
Famílias lógicas - características e parâmetros operacionais básicos interpretação de Data Sheets Circuitos TTL,
considerações práticas Circuitos CMOS Comparação entre famílias lógicas. Interface entre famílias lógicas

Lógica combinatória
•
Lógica Combinatória: montagem de circuitos simulação em PC.
•
Dispositivos combinatórios de integração em média escala: MPX, DMPX, Encoder, Priority Encoder, Comparador,
Somador, Subtractor
•
Display , Descodificadores BCD / 7 segmentos
•
Projecto de lógica combinatória
Lógica sequencial
•
Lógica Sequencial - Latch, vários tipos de Flip-flop
•
Contadores Divisores Registos
•
Conceito de memória.
•
Tipos de Memórias ROM - bipolares ROM, PROM. EPROM, EEPROM. Memórias RAM: Bipolares MOS NVRAM
•
Conversão Digital/Analógica
•
Características dos Conversores
•
Critérios de selecção
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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UFCD 13

Objectivo(s)

Electrónica analógica - aprofundamento

Carga horária
50 horas

y Identificar circuitos analógicos convencionais.
y Interpretar e analisar circuitos analógicos convencionais.

Conteúdos
Análise quantitativa de amplificadores
•
Teoria dos quadripolos
•
Parâmetros híbridos ou “h”
•
Breve referência aos parâmetros “r” e “y”
•
Conversão de parâmetros
•
Resolução de circuitos amplificadores multiandar com TJB
Transístores de efeito de campo – FET
•
Tipos de FET
•
O transístor de efeito de campo de junção (J FET)
•
O transístor de efeito de campo de depleção (MOSFET de Depleção)
•
O transístor de efeito de campo de enaltecimento (MOSFET de enaltecimento)
•
Análise comparativa dos três tipos de FET’
Análise quantitativa de amplificadores com FET
•
Montagem de fonte comum
•
Montagem de dreno comum
•
Montagem de porta comum
Análise de circuitos amplificadores multiandar com FET
•
Amplificação em radiofrequência
•
Espectro electromagnético de frequências
•
Condensadores de acoplamento e de desacoplamento
•
Teorema de Miller
•
Análise de Bode
•
Análise de amplificadores em baixas frequências
•
Análise de amplificadores em altas frequências
Amplificadores vídeo e amplificadores sintonizados
•
O produto (ganho x largura de banda)
•
Amplificadores compensados
•
Amplificadores vídeo
•
Amplificadores sintonizados
Realimentação. Oscilação
•
Tipos de realimentação
•
Realimentação negativa
•
Realimentação positiva
•
Oscilação
•
Osciladores sinusoidais
•
Osciladores não sinusoidais
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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UFCD 14

Objectivo(s)

Electrónica analógica – avançado

Carga horária
25 horas

y Identificar circuitos com amplificadores operacionais (AmpOp).
y Interpretar e implementar circuitos com AmpOp.

Conteúdos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amplificadores Operacionais (AmpOp)
Amplificador diferencial
Amplificador Operacional Ideal
Amplificador Operacional Real
Amplificador não inversor. Seguidor
Amplificador inversor
Conversor tensão - corrente
Conversor corrente - tensão
Somador
Subtractor
Integrador
Diferenciador
Comparador. Comparador de janela
Osciladores:
Sinusoidais
Não sinusoidais
Limitador
Filtros activos
Classificação dos filtros
Ordem dos filtros
Filtros activos
Dimensionamento de filtros activos pelo critério de Butterworth

Fontes de alimentação reguladas. Fontes de alimentação comutadas
•
Generalidades
•
Fontes de alimentação reguladas
•
Fontes de alimentação comutadas
•
Análise de circuitos de fontes de alimentação
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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UFCD 15

Objectivo(s)

Microprocessadores

Carga horária
50 horas

y Identificar avarias em circuitos com microprocessadores.
y Interpretar avarias em circuitos com microprocessadores.

Conteúdos
Arquitectura de sistemas com microprocessadores
•
Microprocessadores. Arquitectura de sistemas baseados em microprocessadores.
•
Arquitectura do microprocessador 8085. Registos e flag. Sinais de controlo e temporização.
•
Interface para descodificação de endereços. Address Decoder
•
Software de microprocessadores
•
Formato das instruções. Execução das instruções.
•
Software para o 8085: Linguagem Assembly. Set de instruções. Modos de endereçamento. Rotinas e Stack.
Noção de salto condicional e incondicional. Execução de programas
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

UFCD 16

Objectivo(s)

Microcontroladores

Carga horária
50 horas

y Identificar avarias em circuitos com microcontroladores.
y Interpretar avarias em circuitos com microcontroladores.

Conteúdos
Microcontroladores 8051
•
Conceito e diagrama de blocos dum Microcontrolador
•
Pin out de Microcontroladores – Microcontrolador 8051
•
Interface de Buses do 8051
Microcontroladores PIC
•
Conceito e definição de PIC
•
Arquitectura interna dum PIC. Área de programa e arquivo de registos. Program Counter e Stack
•
Programação de PICs. Set de instruções. Execução de instruções
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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UFCD 17

Objectivo(s)

Práticas tecnológicas

Carga horária
50 horas

y Montar equipamentos simples.

Conteúdos
Montagem de uma fonte de alimentação completa
•
Interpretar o circuito de uma fonte de alimentação convenciona
•
Conceber, identificar e seleccionar todos os componentes da fonte
•
Conceber e desenhar um circuito impresso relacionado com o desenho esquemático da fonte de alimentação
•
Conhecer as técnicas específicas e básicas relacionadas com a concepção e manufactura de um circuito
impresso
•
Preparar a placa de cobre para o circuito impresso
•
Usar o equipamento destinado à fotografia da matriz do circuito impresso sobre a placa de cobre foto
sensibilizada
•
Revelar a placa de cobre fotografada com circuito impresso
•
Saber os cuidados a ter com o equipamento de corrosão
•
Furar a placa de circuito impresso usando um berbequim próprio
•
Cortar e limar a placa de circuito impresso
•
Montar e ensaiar todo o circuito
•
Elaborar um relatório circunstanciado do trabalho executado
Montagem de Kits
•
Interpretar o circuito
•
Conceber, identificar e seleccionar todos os componentes
•
Conceber e desenhar um circuito impresso relacionado com o desenho esquemático do kit
•
Conhecer as técnicas específicas e básicas relacionadas com a concepção e manufactura de um circuito
impresso
•
Preparar a placa de cobre para o circuito impresso
•
Usar o equipamento destinado à fotografia da matriz do circuito impresso sobre a placa de cobre foto
sensibilizada
•
Revelar a placa de cobre fotografada com circuito impresso
•
Saber os cuidados a ter com o equipamento de corrosão
•
Furar a placa de circuito impresso usando um berbequim próprio
•
Cortar e limar a placa de circuito impresso
•
Montar e ensaiar todo o circuito
•
Elaborar um relatório circunstanciado do trabalho executado
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UFCD 18

Objectivo(s)

Aquisição de dados por computador

Carga horária
25 horas

y Seleccionar um sistema de aquisição dados por computador, consoante o sistema a monitorar.
y Executar aplicações em LabVIEW.

Conteúdos
Aquisição de dados – bases do ambiente LabVIEW
•
Conceitos básicos de Aquisição de dados
•
Ambiente LabVIEW
•
Componentes básicos
•
Utilização do Help do LabVIEW
•
Estruturas básicas de programação
Construção de aplicações em LabVIEW
•
Criação e Debug VI – Virtual Instrument
•
Criação de Sub – VI
•
Criação de Aplicações em modelo “stand alone
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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UFCD 19

Objectivo(s)

Bases de comunicação de dados

Carga horária
25 horas

y Identificar os principais processos de codificação de informação.
y Descrever os métodos utilizados para detecção e correcção de erros.

Conteúdos
Componentes básico de um sistema de comunicação de dados
•
Noções de Bit, valência, velocidade de transmissão
•
Modos de Operação:
−
Simplex
−
Haf-Duplex
−
Full Duplex
•
Transmissão síncrona e assíncrona
•
Normas de comunicação paralela e série. Estudo da norma série EIA e RS232C
Detecção e correcção de erros
•
Métodos de detecção, controlo e correcção de erros
Codificação da informação
•
Códigos de transmissão utilizados
•
Protocolos orientados ao Bit, ao carácter e contagem
Modems
•
Tipos
•
Modulações utilizadas e normas em vigor
•
Funcionamento e blocos constituintes
•
Utilização e configuração de modem comerciais
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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UFCD 20

Objectivo(s)

Domótica

Carga horária
25 horas

y Executar a manutenção dos principais equipamentos de AVAC.
y Executar a manutenção dos principais aparelhos de GTC.

Conteúdos
Controlo de processos
•
Definição de controlo de processos
•
Elementos de controlo de processos
•
Critérios de avaliação do sistema de controlo
•
Processamento analógico
•
Processamento digital
Instalações AVAC
•
O que é a refrigeração
•
Os componentes do circuito frigorífico
•
O circuito de refrigeração
•
Exercícios de Aplicação
•
Estruturas
•
Rotinas de Manutenção
•
Alarmes das UTA
•
UTA – Unidades de Tratamento de ar
•
Alarmes das UTA
•
UTAN – Unidades de Tratamento de ar novo
•
Produção de Frio
•
Alarmes
•
Ventiladores
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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UFCD 21

Objectivo(s)

Fundamentos de telecomunicações

Carga horária
25 horas

y Identificar os módulos constituintes de sistemas de recepção e de emissão.
y Verificar o funcionamento de receptores de AM e FM.

Conteúdos
Fundamentos de linhas de transmissão
•
Tipos de antenas. Diagramas de radiação. Selecção da antena adequada ao fim pretendido
•
Propagação. Conceitos. Propagação em MF. HF, VHF, UHF e SHF
Distribuição de sinais de radiofrequência
•
Instalação de antenas de TV e Rádio. Medição de sinais. TV por cabo
•
Projecto e instalação de uma pequena rede de distribuição de sinal de TV/Rádio
Modulação de amplitude
•
Conceitos fundamentais. AM/DSB e AM SSB. Circuitos moduladores e desmoduladores simples
•
Receptor Superheterodino. Princípios de funcionamento. Frequência Intermédia. AGC. Oscilador local.
Frequência Imagem. Dupla conversão
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

UFCD 22

Objectivo(s)

Instalação e manutenção de equipamentos de áudio e vídeo

Carga horária
25 horas

y Operar equipamentos de áudio e vídeo.
y Executar a manutenção e reparar avarias simples em equipamentos, utilizando os respectivos
manuais técnicos.

Conteúdos
Fonte de alimentação comutada
•
Principio de funcionamento. Identificação dos componentes e partes do amplificador
•
Medições e Identificação de formas de onda típicas na fonte
Amplificadores de áudio
•
Principio de funcionamento. Identificação dos componentes e partes do amplificador
•
Operação, alinhamento e reparação simples de um amplificador
•
Instalação de um sistema de som. Identificação de problemas e sua resolução
Gravadores magnéticos
•
Princípio de funcionamento
Leitores de CD
•
Princípio de funcionamento
Televisores a P/B
•
Princípio de funcionamento
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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UFCD 23

Objectivo(s)

Instalação de infra-estruturas de telecomunicações em edifícios iniciação

Carga horária
50 horas

y Conceber projectos ITED.

Conteúdos
Montagem de uma ITED
•
Ler e interpretar projectos de ITED
•
Interpretar a legislação, as regras e prescrições técnicas relativas à instalação de redes de tubagens e de redes
de cabos para ITED
•
Conceber e elaborar um projecto simples de uma ITED
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

UFCD 24

Objectivo(s)

Instalação de infra-estruturas de telecomunicações em edifícios consolidação

Carga horária
50 horas

y Executar Instalações de ITED.

Conteúdos
Prática montagem de uma ITED
•
Proceder à manutenção e conservação das ITED
•
Executar a Instalação de redes de tubagens de uma ITED
•
Executar a Instalação de redes de cabos de uma ITED
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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UFCD 25

Objectivo(s)

Máquinas eléctricas

Carga horária
25 horas

y Efectuar a manutenção de máquinas eléctricas.
y Efectuar reparação de máquinas eléctricas.
y Instalar correctamente sistemas de comando de motores eléctricos.

Conteúdos
Máquinas eléctricas de corrente contínua – geradores
•
Princípio de funcionamento dos dínamos
•
Tipos de enrolamento do induzido
•
Classificação dos dínamos quanto à excitação
•
Potência. Perdas. Rendimento
•
Representação esquemática
•
Ligações dos dínamos, placas de terminais e designação dos terminais
•
Demonstração do funcionamento de um gerador
Máquinas eléctricas de corrente contínua – motores passo a passo
•
Características do motor passo a passo
•
Motor básico
•
Modos de funcionamento
•
Sistema de sincronização
•
Controlo electrónico simples de motores passo a passo
•
Aplicações
Máquinas eléctricas de corrente alternada – alternadores
•
Constituição e princípio de funcionamento do alternador
•
Classificação dos alternadores
•
Alternador trifásico de induzido móvel
•
Alternador trifásico de induzido fixo
•
Características eléctricas das ligações em triângulo e em estrela
•
Potência dos alternadores
•
Placa de terminais e ligações dos alternadores
Máquinas eléctricas de corrente alternada – motores trifásicos
•
Motor assíncrono trifásico. Constituição
•
Escorregamento do motor assíncrono
•
Potência mecânica
•
Potências. Binários. Rendimento
•
Funcionamento do motor trifásico em gaiola de esquilo
•
Grandezas características dos motores assíncronos
•
Instalação de um sistema inversor de rotação de motores de indução trifásicos
•
Instalação de um arrancador estrela-triângulo para comando local ou à distância de um motor de indução trifásico
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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UFCD 26

Objectivo(s)

Leitura e interpretação de esquemas eléctricos e electrónicos

Carga horária
25 horas

y Identificar esquemas de blocos de circuitos.
y Interpretar e elaborar esquemas de blocos de circuitos.

Conteúdos
Técnicas de leitura de esquemas
•
Metodologia de um manual de serviço
•
Identificação de componentes num circuito através do seu esquema
•
Elaboração e interpretação de esquemas de blocos de circuitos na generalidade
Esquemas de trabalhos utilizados na prática simulada
•
Elaboração e interpretação de esquemas de trabalhos utilizados na prática simulada
Esquemas de fontes de tensão
•
Elaboração e interpretação do esquema de blocos de fontes de alimentação convencionais
•
Leitura e interpretação de esquemas de fontes de alimentação convencionais
•
Leitura e interpretação de fontes comutadas
Esquemas de KIT
•
Leitura e interpretação de esquemas relacionados com a saída profissional
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UFCD 27

Objectivo(s)

Electrónica de potência

Carga horária
25 horas

y Identificar os componentes de electrónica de potência.
y Aplicar o princípio de funcionamento dos conversores.

Conteúdos
Componentes de electrónica de potência
•
Díodos, Tiristores, Diac, Triac, Transístores de Potência, GBT
Conversores em electrónica de potência
•
Comutação natural e comutação forçada
•
Controlo por fase, detecção de zero. Modulação
Conversores CA/CC
•
Principio de funcionamento. Tipos. Aplicações
•
Regulação de velocidade de motores CC
Conversores CA/CA
•
Principio de funcionamento. Tipos. Aplicações
•
Regulação de velocidade de motores CA
Conversores C/C
•
Principio de funcionamento. Tipos. Aplicações
•
Regulação de velocidade de motores série
Conversores CC/CA
•
Principio de funcionamento. Tipos. Aplicações
•
Regulação de velocidade de motores AC
•
Inversores
Trabalhos Práticos para este domínio em Laboratório
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UFCD 28

Objectivo(s)

Pneumática - iniciação

Carga horária
50 horas

y Identificar equipamentos pneumáticos.
y Efectuar a manutenção.

Conteúdos
Pneumática
•
Produção, tratamento e dimensionamento de redes de ar
•
Simbologia e tecnologia dos componentes pneumáticos
•
Comando, regulação e potência
•
Circuitos elementares
•
Comando de retenção, cilindros de acção simples e cilindros de acção dupla
•
Esquemas pneumáticos, normas e definições
•
Automatismos pneumáticos sequenciais e em cascata
•
Produção de força hidráulica
•
Cuidados no tratamento de fluidos
•
Simbologia e tecnologia dos elementos hidráulicos
•
Montagem e analise de circuitos simples
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

UFCD 29

Objectivo(s)

Pneumática - consolidação

Carga horária
25 horas

y Identificar equipamentos electropneumáticos.
y Efectuar a manutenção.

Conteúdos
Electropneumática e electrohidráulica
•
Simbologia e tecnologia
•
Normas para a elaboração de esquemas
•
Método da cascata aplicada a automatismos em electropneumática
•
Outros métodos de resolução de automatismos
•
Automatismos sequenciais mapas de Karnaugh
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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UFCD 30

Objectivo(s)

Automatismos e autómatos programáveis - iniciação

Carga horária
50 horas

y Identificar a estrutura e comportamento de um automatismo.
y Identificar a constituição de um autómato.
y Reconhecer as vantagens da utilização de autómatos programáveis.

Conteúdos
Estrutura de um automatismo
•
Vantagens da automatização
•
Parte de comando. Parte operativa. Detecção e tratamento de dados
Comportamento de um automatismo
•
Funções Lógicas. Variáveis numéricas e analógicas
•
Escolhas tecnológicas: Tecnologias - cablada, programada e sequencial
Constituição de um autómato modular
•
Estrutura, modo de funcionamento e interface
•
Programa por blocos. Instruções e execução do programa
Constituição de um autómato programável compacto
•
Estrutura de um autómato programável. Modo de funcionamento. Interface
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

UFCD 31

Objectivo(s)

Automatismos e autómatos programáveis - consolidação

Carga horária
25 horas

y Identificar as linguagens de programação.
y Ler e interpretar as linguagens de programação.

Conteúdos
Programação
•
Estrutura da programação. Execução do programa. Meios de representação - organigrama, grafcet
Linguagens de programação
Exemplos de programação
•
Utilização dos autómatos
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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UFCD 32

Objectivo(s)

Sistemas de controlo

Carga horária
50 horas

y Identificar os diferentes processos de controlo dos sistemas.

Conteúdos
Introdução
•
Diagrama de blocos. Sistemas de controlo de processos. Respostas dos sistemas no tempo
Utilização de sensores
•
Tipos e características. Modelos físicos
Utilização de transdutores
•
Tipos e características. Modelos físicos
Conversão do sinal
•
Elementos de controlo na cadeia
Reguladores
•
Reguladores contínuos e descontínuos
•
Reguladores PI, PD, PID. Características
•
Regulador analógico e digital
Sistemas de controlo
•
Malha aberta e fechada. Malha de feedback. Estabilidade
Trabalhos Práticos para este domínio em Laboratório

UFCD 33

Objectivo(s)

Princípios de robótica

Carga horária
50 horas

y Identificar e interpretar o funcionamento das máquinas de controlo numérico.

Conteúdos
Sistemas de controlo em robótica
•
Resposta dos sistemas em frequência
•
Exemplos de aplicação às articulações do robot
Programação em robótica
•
Linguagem de programação
•
Utilização da consola de comando
•
Utilização do PC e software compatível
•
Exemplos de programação
Máquinas de controlo numérico
•
Hardware do CNC – dispositivos do controlo
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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UFCD 34

Objectivo(s)

Projecto – Electrónica industrial e equipamentos

Carga horária
50 horas

y Conceber um dispositivo eléctrico ou electrónico.

Conteúdos
Projecto final (trabalho prático de aplicação)
•
Concepção de um circuito eléctrico ou electrónico com aplicação prática
•
Projecto do circuito concebido
•
Manufactura do circuito impresso por processo químico ou preferencialmente pela máquina de controlo numérico
(CNC
•
Aquisição de componentes no mercado
•
Montagem dos componentes na placa de circuito impresso
•
Montagem do conjunto num suporte
•
Ensaio do circuito
•
Elaboração de um relatório final circunstanciado do projecto
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6. ALTERNATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO – UNIDADES CAPITALIZÁVEIS
6.1. Unidades de Formação Capitalizáveis
Tronco Comum ao Itinerário de Formação

1.

Manutenção de equipamentos e instalações simples
1.1 Execução de trabalhos de metalomecânica e soldadura e dessoldadura
1.2 Montagem de circuitos de electrotecnia e medições
1.3 Execução de manutenção de equipamentos e de instalações eléctricas simples

2.

Ensaio de circuitos electrónicos simples
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

Montagem de circuitos de electrónica analógica
Montagem de circuitos de electrónica analógica e digital
Microprocessadores e microcontroladores
Montagem de equipamentos simples

Instalação e manutenção de equipamentos electrónicos simples
3.1 Manutenção de domótica e telecomunicações
3.2 Instalação e manutenção de equipamentos de áudio, vídeo e telecomunicações

350 horas
100
125
125

350 horas
75
125
100
50

225 horas
100
125

Operador/a de Electrónica/Industrial e Equipamentos (Unidades Capitalizáveis 1 a 3)

4.

Instalação, manutenção e reparação de equipamentos e sistemas
simples de electrónica industrial
4.1 Instalação, manutenção e reparação de sistemas de potência
4.2 Instalação, manutenção e reparação de sistemas de controlo
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Unidade de Formação

1. Manutenção de equipamentos e instalações simples

Itinerário
Electrónica de Manutenção

Saída Profissional
Operador/a de Electrónica/Industrial e Equipamentos

Objectivos
 Executar trabalhos de metalomecânica.
 Soldar e dessoldar.
 Montar trabalhos práticos de electrotecnia (C.C. e C.A.).
 Efectuar medidas eléctricas.
 Montar e desmontar pequenas máquinas eléctricas.
 Fazer pequenas instalações eléctricas.
Subunidades de Formação
N.º /
Duração

1.1.
100
horas

Designação /
Objectivos Específicos

Execução de trabalhos
de metalomecânica e
soldadura e
dessoldadura
Executar trabalhos de
metalomecânica

Conteúdos programáticos

Nomenclatura e conhecimento das ferramentas
x Identificação das ferramentas manuais e mecânicas utilizadas nos
trabalhos de metalomecânica
x Indicação das regras práticas consideradas como base de uma boa
utilização e conservação das ferramentas
x Regras de Segurança
Utilização de ferramentas manuais
x Chaves de fenda, e outras chaves diversas, alicates, martelos, serrote
manual, limas, réguas, esquadros, compassos, sutas, escantilhões,
torno de bancada, machos tarrachas e cançonetes, berbequim manual,
paquímetro, micrómetro
Utilização de ferramentas mecânicas
x Quinadeira, guilhotina, engenho de furar, esmeriladora, torno mecânico
x Execução de desenhos e interpretação de desenhos relacionados com
os trabalhos a executar
x Execução de Furos e roscas macho e fêmea em peças de ferro,
baquelite, vidro acrílico, alumínio
x Execução de uma caixa em alumínio e peças em alumínio, ferro

Soldar e dessoldar em
electrónica

Familiarização prática com as técnicas de soldadura e dessoldadura
x Introdução às técnicas de soldadura
Soldadura a estanho sem chumbo

Cuidados a ter com as pontas dos ferros as temperaturas
Soldadura e dessoldadura de componentes
x Soldadura e dessoldadura de componentes em placas de circuito
impresso para treino
x Soldadura de componentes em placas de circuito impresso para
avaliação
x Soldadura de fios a placas de circuito impresso e a terminais
Soldadura e dessoldadura de circuitos integrados
x Soldadura e dessoldadura de circuitos integrados para treino
x Soldadura de circuitos integrados para avaliação
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Subunidades de Formação
N.º /
Duração

1.2.
125
horas

Designação /
Objectivos Específicos

Montagem de circuitos
de electrotecnia e
medições
Interpretar os principais
fenómenos e aplicar as
leis que os regem

Conteúdos programáticos

Electrostática
x Conceito de electricidade
x Estrutura da matéria
−
Constituição
−
Modelo atómico
x Cargas eléctricas
x Electrões de valência
x Condutores e isoladores
x Lei de Colombo
x Campo eléctrico
x Potencial eléctrico e diferença de potencial
Corrente contínua. Redes e suas leis
x Noções fundamentais
−
Corrente eléctrica e força electromotriz
−
Ligação de um voltímetro e de um amperímetro num circuito
−
Resistência eléctrica
x Lei de Ohm
x Energia e potencia
−
Potência eléctrica
−
Medição de potência utilizando o voltímetro e o amperímetro
Associação de elementos eléctricos
−
Associação de resistências
−
Associação de fontes de tensão
Leis de Kirchoff
−
Lei dos nós
−
Lei das malhas
x Teorema da sobreposição
x Equivalentes de Thevenin e Norton
x Teorema da máxima transferência de potência
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

Interpretar os principais
fenómenos transitórios
em corrente contínua

Magnetismo e electromagnetismo
x Magnetismo
−
Introdução
−
Campo magnético
x Electromagnetismo
−
Campo magnético criado por uma corrente eléctrica
−
Circuitos magnéticos. Lei de Holdings
−
Electroímanes
−
Princípio dos motores eléctricos
x Indução electromagnética
−
Lei da indução magnética
−
Indução mútua e auto-indução
x Associação de bobinas
−
Em série
−
Em paralelo
x Energia de uma bobina
Bobinas e condensadores. Fenómenos transitórios
x Bobinas
−
Corrente numa bobina por acção de uma tensão contínua
−
Condensadores
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Subunidades de Formação
N.º /
Duração

1.2.

Conteúdos programáticos

Designação /
Objectivos Específicos

Montagem de circuitos
de electrotecnia e
medições
Interpretar os principais
fenómenos transitórios
em corrente contínua
Utilizar aparelhos de
medida e efectuar
medições eléctricas

Bobinas e condensadores. Fenómenos transitórios
−
Condensação eléctrica
−
Tipos de condensadores
x Associação de condensadores
x Carga e descarga de um condensador
x Condensadores em circuitos D.C.

Aparelhos de medida simples, multímetros unidades de medida do S.I.
x Generalidades sobre uso de aparelhos de medida. Conceito de medida.
Erros.
x Traçado de gráficos. Escalas lineares e logarítmicas. Gráficos semilogarítmicos e logarítmicos.
x Conceito de medida. Sistema de quadro móvel
x Galvanómetro - Amperímetro e voltímetro. Campos de medida
x Efeito de carga do amperímetro e voltímetro
x Erros em medições directas
x Ohmímetros - medições com ohmímetros
x Análise do esquema e características dum multímetro analógico e dum
multímetro digital
Wattímetro e osciloscópio
x Medição de potencia com voltímetro e amperímetro
x Medição de potencia com o wattímetro
x Medidas com o osciloscópio
x Medidas com outros aparelhos, nomeadamente em telecomunicações
x Geradores de sinais e medidas de frequência
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

1.3.
125
horas

Execução de
manutenção de
equipamentos e de
Instalações eléctricas
simples
Interpretar e aplicar as
leis que regem os
circuitos de corrente
alternada

Circuitos de corrente alternada sinusoidal
x Princípios da corrente alternada sinusoidal
−
Generalidades
−
Produção de tensões e correntes alternadas
−
Medição de tensões e correntes em circuitos de corrente alternada
x Comportamento de resistências, bobinas e condensadores em A.C.
−
Comportamento de resistências em A.C.
−
Comportamento de bobinas em A.C.
−
Circuitos indutivos
−
Factor de potência
−
Comportamento de condensadores em corrente alternada
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

Interpretar os principais
fenómenos transitórios
em corrente alternada

Circuito série
x Circuito R-L série
x Circuito R-C série
x Circuito R-L-C série
Circuito paralelo
x Circuito R-L série
x Circuito R-C série
x Circuito R-L-C série
x Análise de circuitos de corrente alternada em função de frequência
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Subunidades de Formação
N.º /
Duração

1.3.

Designação /
Objectivos Específicos

Execução de
manutenção de
equipamentos e de
Instalações eléctricas
simples
Interpretar os principais
fenómenos transitórios
em corrente alternada
Descrever o
funcionamento de um
motor de corrente
contínua, um motor de
corrente alternada e um
transformador

Conteúdos programáticos

Circuito paralelo
x Coordenadas polares
x Circuitos ressonantes:
−
Circuito ressonante série
−
Circuito ressonante paralelo
x Impedância de um gerador e sua importância num circuito ressonante
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

Máquinas de C.C. geradores e motores - máquinas de C.A. transformadores, geradores e motores
x Constituição de um gerador e um motor DC
x Princípio de funcionamento
x Motor Série
x Potência e rendimento
x Regras para o sentido de rotação de motores DC
x Inversão do sentido de rotação
x Aplicações dos motores DC
x Constituição de um Transformador
x Autotransformador
x Princípio de funcionamento de um transformador
x Relação entre as principais grandezas
x Transformador de Tensão e Intensidade
x Interpretação das tabelas para cálculo de transformadores
x Cálculo de um pequeno transformador
x Principais diferenças entre Motores de C.C. e C.A.
Máquinas eléctricas de corrente alternada – motores monofásicos e
trifásicos
x Princípios de funcionamento dos motores de indução monofásicos
x Motor série monofásico
x Motor Monofásico
x Motor Trifásico
x Potência. Binários. Rendimento
x Rotações dos motores em função do número de pólos
x Principais diferenças entre Motores monofásicos e trifásicos
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
x Montagem e desmontagem deste tipo de máquinas
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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Subunidades de Formação
N.º /
Duração

1.3.

Designação /
Objectivos Específicos

Execução de
manutenção de
equipamentos e de
Instalações eléctricas
simples
Identificar os
regulamentos das
instalações eléctricas de
BT e as normas de
segurança. Identificar
disjuntores e realizar uma
instalação eléctrica
simples

Conteúdos programáticos

Regulamento das instalações de baixa tensão (BT)
x Identificação dos regulamentos mais utilizados nas instalações eléctricas
Simbologia
x Símbolos utilizados em esquemas de instalações eléctricas
x Leitura de esquemas simples
Realização de uma instalação
x Montagem de um quadro eléctrico
x Montagem de um circuito de tomadas protegidas
x Montagem de um circuito de comutação de lustre
x Montagem de um circuito de comutação de lustre Montagem de um
circuito de comutação de escada comandada de um ou mais pontos
x Montagem de uma armadura para lâmpada fluorescente
x Montagem de um circuito de iluminação comutado por telerouter
x Montagem de um circuito com automático de escada
x Montagem de um circuito intercomunicador
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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Unidade de Formação

2. Ensaio de circuitos electrónicos simples

Itinerário
Electrónica de Manutenção

Saída Profissional
Operador/a de Electrónica/Industrial e Equipamentos

Objectivos
 Montar circuitos de electrónica analógica.
 Efectuar trabalhos práticos com microprocessadores.
 Efectuar trabalhos práticos com microcontroladores.
 Efectuar trabalhos de microssoldadura e práticas tecnológicas.

Subunidades de Formação
N.º /
Duração

Designação /
Objectivos Específicos

2.1.

Montagem de circuitos
de electrónica analógica

75 horas
Identificar e interpretar a
simbologia convencional
utilizada nos desenhos
técnicos, realizar
medições e identificar
circuitos típicos de
electrónica

Conteúdos programáticos

Semicondutores
x O átomo
x Materiais condutores, isoladores e semicondutores
x Conceber um dispositivo eléctrico ou electrónico de sua autoria, e de
forma autónoma
x Semicondutor intrínseco
x Semicondutor extrínseco
x Junção P-N
x Díodos de junção
x Generalidades
x Polarização inversa e polarização directa
x Modelos
x Curva característica. Recta de carga. Ponto de funcionamento
x Resistência dinâmica
Normas JEDEC
x Definição das normas mais significativas
x Prática de utilização de data sheets
Circuitos com díodos
x Rectificação de meia onda
x Rectificação de onda completa
x Circuitos de filtragem
x Circuitos multiplicadores de tensão
x Circuitos limitadores
x Circuitos fixadores
Díodo zener
x Generalidades
x Curva característica
x Circuitos de regulação de tensão com zener
Transístor de junção bipolar (TJB)
x Constituição, tipos e nomenclatura.
x Equação fundamental do transístor
x Polarização do TJB
x Famílias de características estáticas
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Subunidades de Formação
N.º /
Duração

Designação /
Objectivos Específicos

2.1.

Montagem de circuitos
de electrónica analógica
Identificar e interpretar a
simbologia convencional
utilizada nos desenhos
técnicos, realizar
medições e identificar
circuitos típicos de
electrónica

Conteúdos programáticos

Transístor de junção bipolar (TJB)
x Regiões de funcionamento
x Potência dissipada num transístor
Amplificação com TJB
x Ponto de funcionamento em repouso
x Montagem de base comum
x Montagem de emissor comum
x Montagem de colector comum

x

Análise comparativa das três montagens

Circuitos de polarização do TJB
x Auto polarização
x Polarização por divisor de tensão
x Análise gráfica de amplificadores com TJB
Classes de funcionamento dos amplificadores
x Caracterização da classe A
x Caracterização da classe C
x Caracterização da classe AB
Circuitos de acoplamento
x Identificação e análise do acoplamento RC
x Identificação e análise do acoplamento LC
x Identificação e análise do acoplamento por transformador
x Identificação e análise do acoplamento directo
Trabalhos Práticos para este domínio em Laboratório

Estudo do par Darlington
x Generalidades
x O amplificador com par Darlington
Amplificadores de potência
x Amplificador monotransistor em classe A com acoplamento RC
x Amplificador monotransistor em classe A com acoplamento por
transformador
x Amplificador push-pull em classe A
x Amplificador push-pull em classe B, simétrico
x Amplificador push-pull em classe B, em simetria complementar
x Compensação do cross-over
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

2.2.
125
horas

Montagem de circuitos
de electrónica analógica
e digital
Identificar, interpretar e
implementar circuitos
digitais
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x
x
x
x
x
x

Álgebra de Boole
Conceitos digitais. Códigos e sistemas de numeração.
Álgebra de Boole.
Operações lógicas. Funções lógicas. Simbologia ANSI/IEEE.
Operações lógicas. Funções lógicas. Simbologia ANSI/IEEE.
Famílias lógicas: características e parâmetros operacionais básicos
interpretação de data Sheets circuitos TTL, considerações práticas
circuitos CMOS Comparação entre famílias lógicas. Interface entre
famílias lógicas
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Subunidades de Formação
N.º /
Duração

Designação /
Objectivos Específicos

Conteúdos programáticos

2.2.

Montagem de circuitos
de electrónica analógica
e digital

Lógica combinatória
x Lógica Combinatória: montagem de circuitos simulação em PC.
x Dispositivos combinatórios de integração em média escala: MPX, DMPX,
encoder, priority encoder, comparador, somador, subtractor
x Display , Descodificadores BCD / 7 segmentos
x Projecto de lógica combinatória

Identificar, interpretar e
implementar circuitos
digitais

Lógica sequencial
x Lógica Sequencial: Latch, vários tipos de Flip-flop
x Contadores Divisores Registos
x Conceito de memória.
x Tipos de Memórias ROM: Bipolares ROM, PROM. EPROM, EEPROM.
Memórias RAM: Bipolares MOS NVRAM.
x Conversão Digital/Analógica
x Características dos conversores
x Critérios de selecção
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
Identificar, interpretar e
analisar circuitos
analógicos convencionais

Análise quantitativa de amplificadores
x Teoria dos quadripolos
x Parâmetros híbridos ou “h”
x Breve referência aos parâmetros “r” e “y”
x Conversão de parâmetros
x Resolução de circuitos amplificadores multiandar com TJB
Transístores de efeito de campo – FET
x Tipos de FET
x O transístor de efeito de campo de junção (J FET)
x O transístor de efeito de campo de depleção (MOSFET de Depleção)
x O transístor de efeito de campo de enaltecimento (MOSFET de
enaltecimento)
x Análise comparativa dos três tipos de FET’
Análise quantitativa de amplificadores com FET
x Montagem de Fonte comum
x Montagem de Dreno Comum
x Montagem de Porta Comum
Análise de circuitos amplificadores multiandar com FET
x Amplificação em radiofrequência
x Espectro electromagnético de frequências
x Condensadores de acoplamento e de desacoplamento
x Teorema de Miller
x Análise de Bode
x Análise de amplificadores em baixas frequências
x Análise de amplificadores em altas frequências
Amplificadores vídeo e amplificadores sintonizados
x O produto (ganho x largura de banda)
x Amplificadores compensados
x Amplificadores vídeo
x Amplificadores sintonizados
Realimentação. Oscilação
x Tipos de realimentação
x Realimentação negativa
x Realimentação positiva
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Subunidades de Formação

Conteúdos programáticos

N.º /
Duração

Designação /
Objectivos Específicos

2.2.

Montagem de circuitos
de electrónica analógica
e digital

Realimentação. Oscilação
x Oscilação
x Osciladores sinusoidais
x Osciladores não sinusoidais

Identificar, interpretar e
analisar circuitos
analógicos convencionais

Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

Identificar, interpretar e
implementar circuitos com
amplificadores
operacionais (AmpOp)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Amplificadores operacionais (AmpOp)
Amplificador diferencial
Amplificador operacional ideal
Amplificador operacional real
Amplificador não inversor. Seguidor
Amplificador inversor
Conversor tensão - corrente
Conversor corrente - tensão
Somador
Subtractor
Integrador
Diferenciador
Comparador. Comparador de janela
Osciladores
Sinusoidais
Não sinusoidais
Limitador
Filtros activos
Classificação dos filtros
Ordem dos filtros
Filtros activos
Dimensionamento de filtros activos pelo critério de Butterworth

Fontes de alimentação reguladas. Fontes de alimentação comutadas
x Generalidades
x Fontes de alimentação reguladas
x Fontes de alimentação comutadas
x Análise de circuitos de fontes de alimentação
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

2.3.
100
horas

Microprocessadores e
microcontroladores
Identificar e interpretar
avarias em circuitos com
microprocessadores

Arquitectura de sistemas com microprocessadores
x Microprocessadores. Arquitectura de sistemas baseados em
microprocessadores.
x Arquitectura do microprocessador 8085. Registos e flag. Sinais de
controlo e temporização.
x Interface para descodificação de endereços. Address decoder
x Software de Microprocessadores
x Formato das instruções. Execução das instruções.
x Software para o 8085: Linguagem Assembly. Set de instruções. Modos
de endereçamento. Rotinas e Stack. Noção de salto condicional e
incondicional. Execução de programas
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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Subunidades de Formação
N.º /
Duração

2.3.

Designação /
Objectivos Específicos

Microprocessadores e
microcontroladores
Identificar e interpretar
avarias em circuitos com
microcontroladores

Conteúdos programáticos

Microcontroladores 8051
x Conceito e diagrama de blocos dum microcontrolador
x Pin out de microcontroladores – microcontrolador 8051
x Interface de Buses do 8051
Microcontroladores PIC
x Conceito e definição de PIC
x Arquitectura interna dum PIC. Área de programa e arquivo de registos.
program counter e stack
x Programação de PIC. Set de instruções. Execução de instruções
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

2.4.

Montagem de
equipamento simples

50 horas
Montar equipamentos
simples

Montagem de uma fonte de alimentação completa
x Interpretar o circuito de uma fonte de alimentação convencional
x Conceber, identificar e seleccionar todos os componentes da fonte
x Conceber e desenhar um circuito impresso relacionado com o desenho
esquemático da fonte de alimentação
x Conhecer as técnicas específicas e básicas relacionadas com a
concepção e manufactura de um circuito impresso
x Preparar a placa de cobre para o circuito impresso
x Usar o equipamento destinado à fotografia da matriz do circuito impresso
sobre a placa de cobre foto sensibilizada
x Revelar a placa de cobre fotografada com circuito impresso
x Saber os cuidados a ter com o equipamento de corrosão
x Furar a placa de circuito impresso usando um berbequim próprio
x Cortar e limar a placa de circuito impresso
x Montar e ensaiar todo o circuito
x Elaborar um relatório circunstanciado do trabalho executado
Montagem de Kits
x Interpretar o circuito
x Conceber, identificar e seleccionar todos os componentes
x Conceber e desenhar um circuito impresso relacionado com o desenho
esquemático do kit
x Conhecer as técnicas específicas e básicas relacionadas com a
concepção e manufactura de um circuito impresso
x Preparar a placa de cobre para o circuito impresso
x Usar o equipamento destinado à fotografia da matriz do circuito impresso
sobre a placa de cobre foto sensibilizada
x Revelar a placa de cobre fotografada com circuito impresso
x Saber os cuidados a ter com o equipamento de corrosão
x Furar a placa de circuito impresso usando um berbequim próprio
x Cortar e limar a placa de circuito impresso
x Montar e ensaiar todo o circuito
x Elaborar um relatório circunstanciado do trabalho executado
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Unidade de Formação

3. Instalação e manutenção de equipamentos electrónicos simples

Itinerário
Electrónica de Manutenção

Saída Profissional
Operador/a de Electrónica/Industrial e Equipamentos

Objectivos
 Montar circuitos de electrónica analógica.
 Efectuar trabalhos práticos com microprocessadores.
 Efectuar trabalhos práticos com microcontroladores.
 Efectuar trabalhos de microssoldadura e práticas tecnológicas.
Subunidades de Formação
N.º /
Duração

3.1.
100
horas

Conteúdos programáticos

Designação /
Objectivos Específicos

Manutenção de
domótica e
telecomunicações
Seleccionar, descrever e
identificar os blocos, de
um sistema de aquisição
de dados por computador

Aquisição de dados – bases do ambiente LabVIEW
x Conceitos básicos de Aquisição de dados
x Ambiente LabVIEW
x Componentes básicos
x Utilização do Help do LabVIEW
x Estruturas básicas de Programação
Construção de aplicações em LabVIEW
x Criação e Debug VI – Virtual Instrument
x Criação de Sub – VI
x Criação de Aplicações em modelo stand alone
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

Identificar os princípios de
funcionamento de um
MODEM e os seus modos
de operação

Componentes básico de um sistema de comunicação de dados
x Noções de BIT, valência, velocidade de transmissão
x Modos de Operação:
−
Simplex
−
Haf-Duplex
−
Full Duplex
x Transmissão síncrona e assíncrona
x Normas de Comunicação paralela e série, estudo da norma série EIA e
RS232C
Detecção e correcção de erros
x Métodos de detecção, controlo e correcção de erros
Codificação da INFORMAÇÃO
x Códigos de transmissão utilizados
x Protocolos orientados ao BIT, ao carácter e contagem
Modems
x Tipos
x Modulações utilizadas e normas em vigor
x Funcionamento e blocos constituintes
x Utilização e configuração de modem comerciais
x

Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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Subunidades de Formação
N.º /
Duração

3.1.

Designação /
Objectivos Específicos

Manutenção de
domótica e
telecomunicações
Identificar os principais
equipamentos que
constituem as instalações
de aquecimento
ventilação e ar
condicionado AVAC

Conteúdos programáticos

Controlo de processos
x Definição de controlo de processos
x Elementos de controlo de processos
x Critérios de avaliação do sistema de controlo
x Processamento analógico
x Processamento digital
Instalações AVAC
x O que é a refrigeração
x Os componentes do circuito frigorífico
x O circuito de refrigeração
x Exercícios de Aplicação
x Estruturas
x Rotinas de Manutenção
x Alarmes das UTA
x UTA – Unidades de Tratamento de ar
x Alarmes das UTA
x UTAN – Unidades de Tratamento de ar novo
x Produção de Frio
x Alarmes
x Ventiladores
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

Instalar um pequeno
sistema de recepção e
distribuição de sinais de
rádio e TV

Fundamentos de linhas de transmissão
x Tipos de antenas. Diagramas de radiação. Selecção da antena
adequada ao fim pretendido
x Propagação. Conceitos. Propagação em MF. HF, VHF, UHF e SHF
Distribuição de sinais de radiofrequência
x Instalação de antenas de TV e Rádio. Medição de sinais. TV por cabo
x Projecto e instalação de uma pequena rede de distribuição de sinal de
TV/Rádio
Modulação de amplitude
x Conceitos fundamentais. AM/DSB e AM SSB. Circuitos moduladores e
desmoduladores simples
x Receptor Superheterodino. Princípios de funcionamento. Frequência
Intermédia. AGC. Oscilador Local. Frequência Imagem. Dupla conversão
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

3.2.
125
horas

Instalação e
manutenção de
equipamentos de áudio,
vídeo e
telecomunicações
Executar a manutenção e
instalar fontes de
alimentação em
equipamentos de áudio e
vídeo

Fonte de alimentação comutada
x Principio de funcionamento. Identificação dos componentes e partes do
amplificador
x Medições e Identificação de formas de onda típicas na fonte
Amplificadores de áudio
x Principio de funcionamento. Identificação dos componentes e partes do
amplificador
x Operação, alinhamento e reparação simples de um amplificador
x Instalação de um sistema de som. Identificação de problemas e sua
resolução
Gravadores magnéticos
x Princípio de funcionamento

REFERENCIAL DE FORMAÇÃO

Saída Profissional: Operador/a de Electrónica/Industrial e Equipamentos y Nível 2

48/58

Subunidades de Formação

Conteúdos programáticos

N.º /
Duração

Designação /
Objectivos Específicos

3.2.

Instalação e
manutenção de
equipamentos de áudio,
vídeo e
telecomunicações

Leitores de CD
x Princípio de funcionamento

Executar a manutenção e
instalar fontes de
alimentação em
equipamentos de áudio e
vídeo

Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

Executar manutenção e
conceber projectos ITED

Montagem de uma ITED
x Ler e interpretar projectos de ITED
x Interpretar a legislação, as regras e prescrições técnicas relativas à
instalação de redes de tubagens e de redes de cabos para ITED
x Conceber e elaborar um projecto simples de uma ITED

Televisores a P/B
x Princípio de funcionamento

Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
Executar manutenção e
instalações de ITED

Prática Montagem de uma ITED
x Proceder à manutenção e conservação das ITED
x Executar a Instalação de redes de tubagens de uma ITED
x Executar a Instalação de redes de cabos de uma ITED
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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Unidade de Formação

4. Instalação, manutenção e reparação de equipamentos e sistemas simples
de electrónica industrial

Itinerário
Electrónica de Manutenção

Saída Profissional
Operador/a de Electrónica/Industrial e Equipamentos

Objectivos
 Ler e interpretar esquemas e especificações de circuitos e sistemas electrónicos elementares.
 Consultar o mercado e adquirir componentes ou partes de equipamentos.
 Instalar equipamentos e sistemas electrónicos e industriais elementares.
 Utilizar os equipamentos de medida necessários à função a desempenhar.
 Operar equipamentos e sistemas electrónicos e industriais elementares.
 Fazer a manutenção de equipamentos e sistemas electrónicos e industriais elementares.
 Reparar, sob orientação, equipamentos e sistemas electrónicos e industriais elementares.
Subunidades de Formação
N.º /
Duração

Designação /
Objectivos Específicos

4.1.

Instalação, manutenção
e reparação de sistemas
de potência

150
horas

Executar manutenção e
reparação de máquinas
eléctricas, e instalar
correctamente sistemas
de comando de motores

Conteúdos programáticos

Máquinas eléctricas de corrente contínua – geradores
x Princípio de funcionamento dos dínamos
x Tipos de enrolamento do induzido
x Classificação dos dínamos quanto à excitação
x Potência. Perdas. Rendimento
x Representação esquemática
x Ligações dos dínamos, placas de terminais e designação dos terminais
x Demonstração do funcionamento de um gerador
Máquinas eléctricas de corrente contínua – motores passo a passo
x Características do motor passo a passo
x Motor básico
x Modos de funcionamento
x Sistema de sincronização
x Controlo electrónico simples de motores passo a passo
x Aplicações
Máquinas eléctricas de corrente alternada – alternadores
x Constituição e princípio de funcionamento do alternador
x Classificação dos alternadores
x Alternador trifásico de induzido móvel
x Alternador trifásico de induzido fixo
x Características eléctricas das ligações em triângulo e em estrela
x Potência dos alternadores
x Placa de terminais e ligações dos alternadores
Máquinas eléctricas de corrente alternada – motores trifásicos
x Motor assíncrono trifásico. Constituição
x Escorregamento do motor assíncrono
x Potência mecânica
x Potências. Binários. Rendimento
x Funcionamento do motor trifásico em gaiola de esquilo
x Grandezas características dos motores assíncronos
x Instalação de um sistema inversor de rotação de motores de indução
trifásicos
x Instalação de um arrancador estrela-triângulo para comando local ou à
distância de um motor de indução trifásico
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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Subunidades de Formação
N.º /
Duração

Designação /
Objectivos Específicos

4.1.

Instalação, manutenção
e reparação de sistemas
de potência
Identificar, Interpretar e
elaborar esquemas de
blocos da sua área de
actuação

Conteúdos programáticos

Técnicas de leitura de esquemas
x Metodologia de um manual de serviço
x Identificação de componentes num circuito através do seu esquema
x Elaboração e interpretação de esquemas de blocos de circuitos na
generalidade
Esquemas de trabalhos utilizados na prática simulada
x Elaboração e interpretação de esquemas de trabalhos utilizados na
prática simulada
Esquemas de fontes de tensão
x Elaboração e interpretação do esquema de blocos de fontes de
alimentação convencionais
x Leitura e interpretação de esquemas de fontes de alimentação
convencionais
x Leitura e interpretação de fontes comutadas
Esquemas de KIT
x Leitura e interpretação de esquemas relacionados com a saída
profissional

Identificar os
componentes de
electrónica de potência e
aplicar o princípio de
funcionamento dos
conversores

Componentes de electrónica de potência
x Díodos, Tiristores, Diac, Triac, Transístores de Potência, GBT
Conversores em electrónica de potência
x Comutação natural e comutação forçada
x Controlo por fase, detecção de zero. Modulação
Conversores CA/CC
x Principio de funcionamento. Tipos. Aplicações
x Regulação de velocidade de motores CC
Conversores CA/CA
x Principio de funcionamento. Tipos. Aplicações
x Regulação de velocidade de motores CA
Conversores C/C
x Principio de funcionamento. Tipos. Aplicações
x Regulação de velocidade de motores série
Conversores CC/CA
x Principio de funcionamento. Tipos. Aplicações
x Regulação de velocidade de motores AC
x Inversores
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

Identificar diversos
equipamentos
pneumáticos e efectuar
manutenção
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Pneumática
x Produção, tratamento e dimensionamento de redes de ar
x Simbologia e tecnologia dos componentes pneumáticos
x Comando, regulação e potência
x Circuitos elementares
x Comando de retenção, cilindros de acção simples e cilindros de acção
dupla
x Esquemas pneumáticos, normas e definições
x Automatismos pneumáticos sequenciais e em cascata
x Produção de força hidráulica
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Subunidades de Formação
N.º /
Duração

Designação /
Objectivos Específicos

4.1.

Instalação, manutenção
e reparação de sistemas
de potência
Identificar diversos
equipamentos
pneumáticos e efectuar
manutenção
Identificar diversos
equipamentos
electropneumáticos e
efectuar manutenção

Conteúdos programáticos

Pneumática
x Cuidados no tratamento de fluidos
x Simbologia e tecnologia dos elementos hidráulicos
x Montagem e analise de circuitos simples
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

Electropneumática e electrohidráulica
x Simbologia e tecnologia
x Normas para a elaboração de esquemas
x Método da cascata aplicada a automatismos em electropneumática
x Outros métodos de resolução de automatismos
x Automatismos sequenciais mapas de Karnaugh
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

4.2
225
horas

Instalação, manutenção
e reparação de sistemas
de controlo

Estrutura de um automatismo
x Vantagens da automatização
x Parte de comando. Parte operativa. Detecção e tratamento de dados

Identificar as vantagens
da utilização de
autómatos programáveis

Comportamento de um automatismo
x Funções Lógicas. Variáveis numéricas e analógicas
x Escolhas tecnológicas: Tecnologias: cablada, programada e sequencial
Constituição de um autómato modular
x Estrutura, modo de funcionamento e interface
x Programa por blocos. Instruções e execução do programa
Constituição de um autómato programável compacto
x Estrutura de um autómato programável. Modo de funcionamento.
Interface
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

Identificar, ler e interpretar
as linguagens de
programação

Programação
x Estrutura da programação. Execução do programa. Meios de
representação - organigrama, grafcet
Linguagens de programação
Exemplos de programação
x Utilização dos autómatos
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório
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Subunidades de Formação
N.º /
Duração

Designação /
Objectivos Específicos

Conteúdos programáticos

4.2.

Instalação, manutenção
e reparação de sistemas
de controlo

Introdução
x Diagrama de blocos. Sistemas de controlo de processos. Respostas dos
sistemas no tempo

Identificar diferentes
processos de controlo dos
sistemas

Utilização de sensores
x Tipos e características. Modelos físicos
Utilização de transdutores
x Tipos e características. Modelos físicos
Conversão do sinal
x Elementos de controlo na cadeia
Reguladores
x Reguladores contínuos e descontínuos
x Reguladores PI, PD, PID. Características
x Regulador analógico e digital
Sistemas de controlo
x Malha aberta e fechada. Malha de feedback. Estabilidade
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

Identificar e interpretar o
funcionamento das
máquinas de controlo
numérico

Sistemas de controlo em robótica
x Resposta dos sistemas em frequência
x Exemplos de aplicação às articulações do robot
Programação em robótica
x Linguagem de programação
x Utilização da consola de comando
x Utilização do PC e software compatível
x Exemplos de programação
Máquinas de controlo numérico
x Hardware do CNC – dispositivos do controlo
Trabalhos práticos para este domínio em laboratório

Conceber um dispositivo
eléctrico ou electrónico de
sua autoria, e de forma
autónoma
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Projecto final (trabalho prático de aplicação)
x Concepção de um circuito eléctrico ou electrónico com aplicação prática
x Projecto do circuito concebido
x Manufactura do circuito impresso por processo químico ou
preferencialmente pela máquina de controlo numérico (CNC)
x Aquisição de componentes no mercado
x Montagem dos componentes na placa de circuito impresso
x Montagem do conjunto num suporte
x Ensaio do circuito
x Elaboração de um relatório final circunstanciado do projecto
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6.2. Matriz de correspondência unidades capitalizáveis/unidades de formação de curta duração

Unidades de Formação Capitalizáveis
N.º

REFERENCIAL DE FORMAÇÃO

Unidades de Formação de Curta Duração
N.º

1

1a9

2

10 a 17

3

18 a 24

4

25 a 34
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7. SUGESTÃO DE RECURSOS DIDÁCTICOS
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Electricidade e tecnologia - CINEL
Electrotecnia geral - CINEL
Estudo de um gerador de funções
Filme de microssoldadura – CINEL
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
Indústria do equipamento eléctrico e electrónico em Portugal (A) - Lisboa, IQF, 2006
Instalações eléctricas – transporte de energia - CINEL
Instalações eléctricas quadros eléctricos - CINEL
Lições de electrotecnia (vol 1, 2 e 3) - CINEL
Manual de ferramentas - CINEL
Manual técnicas de medida (volumes 1 e 2) - CINEL
Máquinas eléctricas – (motores de corrente alternada) - CINEL
Noções básicas e introdução à tecnologia SMD - CINEL
Tecnologia dos equipamentos eléctrico - CINEL
Tecnologia electrónica (vol 1) - CINEL
Transformadores - CINEL
Relação de trabalhos práticos aconselhados (por sequencia de aprendizagem):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ligação do voltímetro e amperímetro
Medidas de tensões e correntes D.C.
Lei de ohm
Resistências em série
Resistências em paralelo
Circuito misto série / paralelo
Análise de malhas I (1ª e 2ª leis de Kirchoff)
Análise de malhas II (1ª e 2ª leis de Kirchoff)
O divisor de tensão em vazio
O divisor de tensão em carga
Resistência interna das fontes de tensão
Medições de potência
Condensadores em circuitos D.C.
Associação de condensadores
Rede de condensadores série/paralelo
Resistências limitadoras para voltímetros
Resistência shunt para amperímetro
Calibração de um amperímetro
Ohmímetro
Ponte de Wheatstone
Trabalho e potência
Estudo de um Frequêncímetro
Medições de tempo, frequência e amplitude de várias formas de onda
Medida indirecta da corrente pelo Osciloscópio
Medição de desfasamentos
Medição potência activa, reactiva e aparente
Resposta em frequência de um filtro
Medição do tempo de subida e descida de uma forma de onda quadrada
Curva de resposta em frequência de um multímetro
Verificação das especificações de um Amplificador (potência, distorção, sensibilidade, nível de saída,
resposta de frequência, relação sinal-ruído)
Produção de tensão (lei de indução)
Indução mutua e auto indução
Bobinas em série
Bobinas em paralelo
Associação de bobinas
Circuitos indutivos em A.C.
Coeficiente de auto indução
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−
−
−
−
−
−
−

Utilização do Osciloscópio
Figuras de Lissajous
Curvas de carga e descarga em circuitos RC
Circuitos RCL série
Circuitos RC paralelo
Circuitos RL paralelo
Circuitos RCL paralelo

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Amplificadores a transístores de junção - CINEL
Amplificadores operacionais (vol. 1) - CINEL
Amplificadores operacionais (vol. 2,) - CINEL
Análise gráfica dos amplificadores em baixas frequências - CINEL
Análise quantitativa dos transístores – modelos e parâmetros - CINEL
Apontamentos de microcontroladores - CINEL
Apontamentos de sistemas digitais - CINEL
As funções dos díodos rectificadores - CINEL
Circuitos de filtragem - CINEL
Electrónica analógica 1 e 2 - CINEL
Electrónica básica - CINEL
Electrónica digital (lógica), vol. 1 - CINEL
Fontes de alimentação reguladas e comutadas - CINEL
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
http://myspace.eng.br/
http://professor.no.sapo.pt
http://www.alldatasheet.com/
Indústria do equipamento eléctrico e electrónico em Portugal (A) - Lisboa, IQF, 2006
Manuais dos Fabricantes
Osciladores sinusoidais, osciladores de relaxação - CINEL
Resposta dos amplificadores às diferentes frequências – realimentação - CINEL

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

AVAC 1 e 2 - CINEL
Fundamentos de fontes comutadas - CINEL
Fundamentos de gravação magnética e óptica - CINEL
Fundamentos de propagação e antenas - CINEL
Fundamentos de TV a P/B - CINEL
Gestão técnica - CINEL
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
http://myspace.eng.br/
http://myspace.eng.br/
http://www.alldatasheet.com/
http://www.alldatasheet.com/
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y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Indústria do equipamento eléctrico e electrónico em Portugal (A) - Lisboa, IQF, 2006
Introdução à domótica – CINEL
Manuais LABVIEW
Manutenção técnica de edifícios I e II - CINEL
Modulação angular de frequência - CINEL
Modulação e desmodulação de amplitude - CINEL
Televisão analógica - CINEL
Televisão digital - CINEL
www.televes.pt
Esquemas específicos de:
−
−
−
−
−

y
y
y
y

http://fileshare.eshop.bg/
http://www.datasheetcatalog.com/
Manual ITED ANACOM
Relação dos trabalhos práticos aconselhados (por sequencia de aprendizagem):
−
−
−
−
−
−
−

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Fonte de alimentação comutada
Amplificador de potência (áudio)
Gravador de cassetes
Leitor de CD
TV

Projecto ITED – Rede Colectiva e Individual
Análise da voz no osciloscópio, marcação por impulsos e multifrequência
Cabos com Fichas RJ45 e RJ11
Diagrama de radiação da antena tipo corneta
Familiarização com a fibra óptica, fusão da fibra como fazer fichas em cabos de fibra óptica e o OTDR
Instalação de uma central telefónica analógica
RDIS (Rede Digital com Integração de Serviços

Automação e autómatos programáveis - CINEL
Automação e controlo - modulo 3 (vol. 1, vol. 2 e vol. 3) - CINEL
Automação e controlo – módulo 2 - CINEL
Automação e controlo industrial - CINEL
Automação Industrial ISQ/IEFP
Autómatos específicos - CINEL
Controlo de processos - CINEL
Esquema de alarme de intrusão - CINEL
Esquema de gerador de sinais - CINEL
Esquemas de fontes de alimentação - CINEL
http://fileshare.eshop.bg/
http://robotica.hn3.net/comprar.htm
http://robotics.dem.uc.pt/norberto/nova/robotica_pme.pdf
http://www.datasheetcatalog.com/
http://www.ene.unb.br/~flavia/ links-ControleDinamico-01-2004.html
http://www.hallbar.com/electlinks.htm
Indústria do Equipamento Eléctrico e Electrónico em Portugal (A) – Lisboa, IQF, 2006
Máquinas eléctricas – (motores de corrente alternada - CINEL
Transformadores - CINEL
www.automacaopneumatica.hpg.com.br
www.publindustria.pt/livros/automacao_pneumatica.html
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y
y
y
y
y
y

www.unijui.tche.br/campuspa/curso1.html
De acordo com o projecto individual do formando e a pesquisar pelo próprio
http://fileshare.eshop.bg/
http://www.datasheetcatalog.com/
http://www.power.pt.net
http://www.hobbyelectronica.pt
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