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SERRALHEIRO DE MATERIAIS FERROSOS

Qualificação:
Carga Horária:

180 horas

Estágio - Horas:

0 horas

Justificativa e objetivos do curso
Justificativa
Diante do avanço científico e tecnológico que vem ocorrendo em todo o mundo nos últimos anos, as
empresas brasileiras defrontam-se com o desafio de reestruturarem-se rapidamente, visando a
competitividade nos mercados nacional e internacional. Nesse contexto, é necessário que as pessoas
estejam preparadas, tanto pessoal quanto profissionalmente, para atender às novas exigências do
mercado de trabalho.
Assim, surgem novas características do trabalhador, cujo perfil deve englobar qualidades como
flexibilidade, criatividade, informação, comunicação, responsabilidade, empreendedorismo,
sociabilização e domínio da tecnologia.
O mercado busca pessoas capazes de agregar valor ao trabalho através de ousadia, criatividade e
inovação.
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Ao SENAI, como instituição de educação profissional e tecnológica, cabe manter-se alinhado com as
tendências e tecnologias do mundo do trabalho e as demandas das empresas, por esses profissionais
com perfis voltados para o desenvolvimento de competências exigidas pelo mundo do trabalho.
Com a finalidade de alinhar essas demandas as suas linhas de ação, o SENAI CE está sempre
buscando informações que favoreçam a oferta de educação profissional e tecnológica, bem como a
expansão, modernização e adequação das suas unidades operacionais tanto da capital como do
interior.
Essa oferta ocorre através de seus cursos e programas de educação profissional. Dentre eles está o
curso de Serralheiro de Materiais ferrosos, formatado para atender às necessidades das Indústrias da
área metalmecânica, tendo em vista todas as adversidades, exigências e transformações tecnológicas
do mundo do trabalho, como também as recentes pesquisas realizadas no segmento da
metalmecânica, nas quais se verificou a necessidade de capacitação de profissionais em serralheria.
Justifica-se o presente curso como fonte precípua para a permanência do profissional no mercado de
trabalho e para o sucesso profissional.
O Curso de Serralheiro de Materiais ferrosos é ofertado pelo PRONATEC e deverá contar com a carga
horária de 180 horas, com as atividades realizadas nas instalações do SENAI (salas de aulas e oficinas
de Serralheria). Esse curso é destinado aos jovens a partir de 16 anos e que tenham o Ensino
Fundamental II incompleto.
O perfil profissional foi definido a partir de estudo e análise da equipe técnico-pedagógica do SENAI,
atendendo a legislação básica da educação profissional e tecnológica em vigor, as Diretrizes da
Educação Profissional e Tecnológica do SENAI-2010 e o Catálogo Nacional de Cursos SENAI de
Qualificação Profissional Básica 2010.

Objetivos do Curso
Geral
Preparar profissionais para fabricar e reparar peças e conjuntos de serralheria em materiais ferrosos,
de acordo com normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.
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Específicos
- Possibilitar a compreensão da sequência de montagem e desmontagem a partir da informação
técnica recebida;
- Proporcionar o domínio das operações prévias de montagem;
- Possibilitar o desenvolvimento das capacidades de trabalhar com perfilados;
- Possibilitar a compreensão do uso correto dos equipamentos de proteção coletiva e individual
utilizado para esta ocupação;
- Favorecer o desenvolvimento das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas que
permitam ao profissional preparar o local de trabalho, observando as condições do ambiente e dos
equipamentos, e considerando os procedimentos técnicos, princípios de qualidade, segurança, higiene
e preservação ambiental.
- Proporcionar a compreensão sobre a importância dos valores éticos, buscando despertar a
consciência dos direitos e deveres profissionais, como forma de proporcionar também a inter-relação e
adequação em diferentes situações profissionais.
Requisitos de Acesso
Para acesso ao curso recomenda-se que o candidato apresente os seguintes pré-requisitos:
Ter Ensino Fundamental I (1º a 5º) Incompleto;
Ter, no mínimo, 15 anos completos.
Perfil profissional de conclusão
Construir, montar e reparar peças e equipamentos em estruturas de aço carbono, de acordo com as
normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.
PERFIL PROFISSIONAL
SERRALHEIRO DE MATERIAIS FERROSOS - PRONATEC 2
Área: Metalmecânica
Nível de Educação Profissional:
Nível de Qualificação:

Formação Inicial

Nível 2

CONTEXTO DE TRABALHO DA HABILITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO
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Relação das Unidades de Qualificação
Eixo tecnológico:

Controle e Processos Industriais

Área: INDÚSTRIA
Segmento de Área:

Metalmecânica

Habilitação: SERRALHEIRO DE MATERIAIS FERROSOS - PRONATEC 2
Competência Geral:

Perfil das Qualificações Técnicas de Nível Médio
Os perfis das qualificações estão contidos no perfil do SERRALHEIRO DE MATERIAIS FERROSOS PRONATEC 2 compreendendo as Unidades de Competência como a seguir demonstrado.
SERRALHEIRO DE MATERIAIS FERROSOS

Unidade de Qualificação 0:
Eixo Tecnológico:

Controle e Processos Industriais

Área Tecnológica:

INDÚSTRIA

Segmento Tecnológico:

Metalmecânica

Educação Profissional:

Formação Inicial

Nivel de Qualificação:

Nível 2

Competência Geral:

Contexto de Trabalho da Unidade de Qualificação:

Organização Curricular
O curso é formado por um módulo único de 180 horas.
Itinerário Formativo
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Denominação

Unidades Curriculares

Carga
Horária

Carga
Horária
Modulo

Unico

Módulo Único

INTEGRAÇÃO E
ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL

20

180

Unico

Módulo Único

LEITURA E
INTERPRETAÇÃO DE
DESENHO APLICADO À
SERRALHERIA

40

180

Unico

Módulo Único

SERRALHERIA

80

180

Unico

Módulo Único

TECNOLOGIA DA
SERRALHERIA

40

180

Módulo

Matriz de Habilitação e Qualificações Profissionais
Técnicas de nível Médio.*

Habilitação e Qualificações Profissionais
Técnicas de Nível Médio

Carga Horária

SERRALHEIRO DE MATERIAIS FERROSOS

180

Módulos

Carga Horária

Módulo Único

180

Desenvolvimento Metodológico do Curso
Conforme preconiza a Metodologia SENAI de Educação Profissional o docente deve ser mediador da
aprendizagem, nessa perspectiva é essencial incentivar os seus alunos para uma atitude mais
autônoma, criativa e reflexiva. Dessa forma, os princípios norteadores da Prática Docente do SENAI
são: Mediação da Aprendizagem, Desenvolvimento de Capacidades Interdisciplinaridade,
Contextualização, Ênfase no Aprender a Aprender, Proximidade ao Mundo do Trabalho, Integração
teoria e prática, Incentivo ao pensamento Criativo e à Inovação, Aprendizagem significativa, Avaliação
da Aprendizagem com função diagnóstica,
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formativa e somativa.
No planejamento de ensino, os docentes deverão selecionar os diferentes tipos de estratégias de
ensino cujo objetivo principal será a atividade mediadora, planejada pelo docente de forma minuciosa.
Nesse sentido, dentre as estratégias selecionadas uma delas deverá está relacionada à estratégia
desafiadora que corresponde na elaboração de uma situação de aprendizagem conforme estabelecido
na Metodologia SENAI de Educação Profissional (SENAI, 2013, p.130). Assim sendo, as estratégias
de ensino selecionadas devem, preferencialmente, oportunizar o trabalho em equipe, propiciar uma
atitude dialógica e a troca de informações entre os alunos e o docente. Para o desenvolvimento de
estratégias de aprendizagem desafiadoras o docente também pode lançar mão de distintas
estratégias de ensino tais como: exposição dialogada, demonstração, atividade prática, trabalho em
grupo, estudo dirigido, exercícios de fixação, elaboração de planilhas e relatórios, painel integrado,
visitas técnicas, álbum seriado, lousa interativa, multimídia, amostras, protótipos, simuladores,
dinâmica de grupo, ensaio tecnológico,
Embora em alguns cursos, este seja modularizado, ele deve ser visto como um todo pelos docentes,
especialmente no momento da realização do planejamento de ensino, de modo que as finalidades de
cada módulo sejam observadas, bem como os objetivos das suas unidades curriculares sem, no
entanto, acarretar a fragmentação do currículo. Para isso, sugere-se o desenvolvimento de situações
desafiadoras, incluindo projetos, que permitam envolver, módulo a módulo, todas as unidades
curriculares.
Aprendizagem Mediada
Os docentes deverão também ter uma postura mediadora ao planejar e desenvolver o ensino, a
aprendizagem e a avaliação, levando sempre em consideração os critérios de mediação propostos :
Em consonância com os fundamentos abordados para o desenvolvimento das situações de
aprendizagem, a mediação pedagógica se apresenta como possibilidade metodológica capaz de
apoiar, de forma consistente, a geração de aprendizagem significativa. Para que haja uma intervenção
mediadora o docente deve atender os seguintes critérios.
- Intencionalidade e reciprocidade;
- Transcendência;
- Mediação do significado;
- Mediação do sentimento de competência;
- Mediação do controle e regulação da conduta;
- Mediação do comportamento de compartilhar;
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- Mediação da individuação e diferenciação psicológica;
- Mediação da conduta de busca, planificação e realização de objetivos;
- Mediação do desafio: busca pelo novo e complexo;
- Mediação da consciência da modificabilidade humana;
- Mediação da escolha pela alternativa otimista;
- Mediação do sentimento de pertença.
O desenvolvimento do curso parte do princípio de que os processos de ensino e de aprendizagem são
dinâmicos, sujeitos às mudanças decorrentes de transformações que ocorrem segundo contextos
socioculturais. Desta forma, docente e aluno devem atuar como parceiros.

Organização Interna das Unidades Curriculares
Conforme preconiza a Metodologia SENAI de Educação Profissional o docente deve ser mediador da
aprendizagem, nessa perspectiva é essencial incentivar os seus alunos para uma atitude mais
autônoma, criativa e reflexiva. Dessa forma, os princípios norteadores da Prática Docente do SENAI
são: Mediação da Aprendizagem, Desenvolvimento de Capacidades Interdisciplinaridade,
Contextualização, Ênfase no Aprender a Aprender, Proximidade ao Mundo do Trabalho, Integração
teoria e prática, Incentivo ao pensamento Criativo e à Inovação, Aprendizagem significativa, Avaliação
da Aprendizagem com função diagnóstica, formativa e somativa.
No planejamento de ensino, os docentes deverão selecionar os diferentes tipos de estratégias de
ensino cujo objetivo principal será a atividade mediadora, planejada pelo docente de forma minuciosa.
Nesse sentido, dentre as estratégias selecionadas uma delas deverá está relacionada à estratégia
desafiadora que corresponde na elaboração de uma situação de aprendizagem conforme estabelecido
na Metodologia SENAI de Educação Profissional (SENAI, 2013, p.130). Assim sendo, as estratégias
de ensino selecionadas devem, preferencialmente, oportunizar o trabalho em equipe, propiciar uma
atitude dialógica e a troca de informações entre os alunos e o docente. Para o desenvolvimento de
estratégias de aprendizagem desafiadoras o docente também pode lançar mão de distintas
estratégias de ensino tais como: exposição dialogada, demonstração, atividade prática, trabalho em
grupo, estudo dirigido, exercícios de fixação, elaboração de planilhas e relatórios, painel integrado,
visitas técnicas, álbum seriado, lousa interativa, multimídia, amostras, protótipos, simuladores,
dinâmica de grupo, ensaio tecnológico,
Embora em alguns cursos, este seja modularizado, ele deve ser visto como um todo pelos
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docentes, especialmente no momento da realização do planejamento de ensino, de modo que as
finalidades de cada módulo sejam observadas, bem como os objetivos das suas unidades curriculares
sem, no entanto, acarretar a fragmentação do currículo. Para isso, sugere-se o desenvolvimento de
situações desafiadoras, incluindo projetos, que permitam envolver, módulo a módulo, todas as
unidades curriculares.
Aprendizagem Mediada
Os docentes deverão também ter uma postura mediadora ao planejar e desenvolver o ensino, a
aprendizagem e a avaliação, levando sempre em consideração os critérios de mediação propostos :
Em consonância com os fundamentos abordados para o desenvolvimento das situações de
aprendizagem, a mediação pedagógica se apresenta como possibilidade metodológica capaz de
apoiar, de forma consistente, a geração de aprendizagem significativa. Para que haja uma intervenção
mediadora o docente deve atender os seguintes critérios.
- Intencionalidade e reciprocidade;
- Transcendência;
- Mediação do significado;
- Mediação do sentimento de competência;
- Mediação do controle e regulação da conduta;
- Mediação do comportamento de compartilhar;
- Mediação da individuação e diferenciação psicológica;
- Mediação da conduta de busca, planificação e realização de objetivos;
- Mediação do desafio: busca pelo novo e complexo;
- Mediação da consciência da modificabilidade humana;
- Mediação da escolha pela alternativa otimista;
- Mediação do sentimento de pertença.
O desenvolvimento do curso parte do princípio de que os processos de ensino e de aprendizagem são
dinâmicos, sujeitos às mudanças decorrentes de transformações que ocorrem segundo contextos
socioculturais. Desta forma, docente e aluno devem atuar como parceiros.
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UNIDADE CURRICULAR
Nome:

INTEGRAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

Habilitação Profissional:

Carga Horária:

20 h

SERRALHEIRO DE MATERIAIS FERROSOS - PRONATEC 2

Unidades de Competência:
Módulo:

Unico

Objetivo Geral:
Proporcionar a compreensão sobre a importância dos valores éticos, buscando despertar a consciência dos direitos e
deveres profissionais, como forma de proporcionar também a inter-relação e adequação em diferentes situações
profissionais.

Conteúdos Formativos:
Fundamentos Técnicos e Científicos

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas

Conhecimentos
1. Autoestima
2. Ética e cidadania
3. Multiculturalismo
4. Sustentabilidade
5. Geração de renda
6. Inclusão socioprodutiva

Referências Bibliográficas
AGUILAR, Francis J. A ética nas empresas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1996.
BOWDITCH, James L. & BUONO, Anthony F. Elementos de comportamento organizacional. São Paulo: Editora
FAJARDO, Elias. Ecologia e Cidadania: se cada um fizer sua parte. Rio de Janeiro: SENAC. DN, 2003.
GUIMARÃES, Francisco Xavier da Silva, Nacionalidade: Aquisição, Perda e Reaquisição. 1ª edição, Forense, 1995.
MENDONÇA, Jacy de Sousa. O Cidadão. São Paulo, Instituto Liberal, 1994.
PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi, HISTÓRIA DA CIDADANIA, Editora Contexto, ISBN 85-7244-217-0.
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ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. São Paulo: Pearson, 2011.
SENAC. DN. Ética e trabalho. Rio de Janeiro: SENAC. DN, 1997.
Sites consultados:
Disponível em: <http://www.volpe.com.br/direitos.htm >Acesso em: 18 de ago.2014.
Disponível em:< www.brasilsemmiseria.gov.br> Acesso em: 18 de ago. de 2014.
Disponível em:< www.brasil.gov.br> Acesso em: 18 de ago. de 2014.
Disponível em:<http://pt.wikipedia.org> Acesso em: 18 de ago. de 2014.

UNIDADE CURRICULAR
Nome:

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO APLICADO À

Habilitação Profissional:

Carga Horária:

40 h

SERRALHEIRO DE MATERIAIS FERROSOS - PRONATEC 2

Unidades de Competência:
Módulo:

Unico

Objetivo Geral:
Capacitar os profissionais quanto a leitura e interpretação de desenho técnico mecânico, utilizados na profissão de
serralheria em aço carbono, respeitando as normas de segurança.

Conteúdos Formativos:
Fundamentos Técnicos e Científicos

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas

Conhecimentos
1. Desenho de conjuntos soldados;
2. Formas e suas perspectivas;
3. Formas geométricas planas e espaciais;
4. Projeção ortogonal;
5. Desenho geométrico;
6. Cotagem;
7. Cortes;
8. Escala;
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9. Simbologia de soldagem
10. Leitura e interpretação de desenho técnico à serralheria.
Referências Bibliográficas
FERRARESI, Dino. Usinagem dos Metais. Edgard Blücher Ltda., 1977. Volume 1: Fundamento da usinagem dos
metais Volume 2: Ferramentas de corte. Volume 3: Máquinas ferramentas.
FREIRE, J.M. Tecnologia Mecânica. Livros Técnicos e Científicos, 1978. Volume 1: Instrumentos de Trabalho na
Bancada Volume 2: Maquinas de Serrar e Furar. Volume 3: Torno Mecânico. Volume 4: Fresadora Volume 5:
Máquinas Limadoras e Retificadoras

UNIDADE CURRICULAR
Nome:

SERRALHERIA

Habilitação Profissional:

Carga Horária:

80 h

SERRALHEIRO DE MATERIAIS FERROSOS - PRONATEC 2

Unidades de Competência:
Módulo:

Unico

Objetivo Geral:
Realizar o traçado das peças conforme desenho técnico, cortar, soldar e fazer a montagem do produto final.

Conteúdos Formativos:
Fundamentos Técnicos e Científicos

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas

Conhecimentos
1. Montagem de subconjuntos e conjuntos no processo da serralheria;
2. Traçagem ortográfica;
3. Planificação de peças de acordo com o traçado;
4. Corte de peças;
5. Conformação de peças selecionando processos, máquinas e ferramentas;
6. Desenvolvimento de gabaritos em função da serralheira;
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7. Calibração de peças;
8. Aplicação de união através dos processos eletrodo revestido e MAG;
9. Realização de acabamento em peças de acordo com o projeto;
10. Normas técnicas de qualidade, segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Referências Bibliográficas
CASILAS, A.L. Máquinas: Formulário Técnico. Mestre Jou, 1987.
CHIA VERINI, Vicente. Tecnologia Mecânica. Mcgraw-Hill Ltda, 1986.
CUNHA, Lauro Salles. Manual Prático do Mecânico. Hemus Editora Ltda.
FERRARESI, Dino. Usinagem dos Metais. Edgard Blücher Ltda., 1977. Volume 1: Fundamento da usinagem dos
metais Volume 2: Ferramentas de corte. Volume 3: Máquinas ferramentas.
FREIRE, J.M. Tecnologia Mecânica. Livros Técnicos e Científicos, 1978. Volume 1: Instrumentos de Trabalho na
Bancada Volume 2: Maquinas de Serrar e Furar. Volume 3: Torno Mecânico. Volume 4: Fresadora Volume 5:
Máquinas Limadoras e Retificadoras
LOPES, Oswaldo. Tecnologia Mecânica: Elementos para Fabricação Mecânica em Série. Edgard Blücher Ltda,
1983.
Sites sugeridos:
www.arandanet.com.br (periódicos e eventos)
www.guianei.com.br (destaques e fornecedores)
www.cimm.com.br (destaques e fornecedores)
www.nucleoinox.org.br http://geocities.yahoo.com.br/saladefisica/medidas.htm
www.abraman.org.br www.abnt.org.br

UNIDADE CURRICULAR
Nome:

TECNOLOGIA DA SERRALHERIA

Habilitação Profissional:

Carga Horária:

40 h

SERRALHEIRO DE MATERIAIS FERROSOS - PRONATEC 2

Unidades de Competência:
Módulo:

Unico

Objetivo Geral:
Desenvolver competências técnicas relativas à fabricação, reparação, instalação e montagem de peças, conjuntos,
subconjuntos e esquadrias em perfis metálicos.
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Conteúdos Formativos:
Fundamentos Técnicos e Científicos

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas

Conhecimentos
1.Tipos e características, aplicabilidade das máquinas e ferramentas de corte;
2. Seleção de máquinas e ferramentas de corte;
3. Identificação dos diversos tipos, características e aplicabilidade dos instrumentos e ferramentas; utilizados na
serralheria;
4. Seleção de instrumentos e ferramentas utilizados na serralheria;
5. Identificação dos tipos, características e aplicabilidade dos(as):
5.1 Processos de conformação;
5.2 Normas técnicas;
5.3 Perfis metálicos;
5.4 Chapas metálicas;
6. Processo de forjamento dos metais;
7. Processos de curvamento e dobramento dos metais;
8. Processos de soldagem;
9. Tipos de tratamento superficial dos metais;
10. Processos de preparação de peças.

Referências Bibliográficas

Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores
Os conhecimentos adquiridos pelo educando, seja por meio formal ou não, poderão ser aproveitados,
mediante análise de uma comissão de docentes e especialistas em educação, especialmente
designados pela direção, em conformidade com o artigo 11, da Resolução CNE/CEB nº 04/99 atualizada pela resolução 413/06 - artigo 23, a unidade escolar:
Poderá aproveitar conhecimentos e experiências anteriores, desde que diretamente relacionados com
o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional, adquiridos:
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I. No ensino médio
II. Em cursos de qualificação profissional técnica, em etapas ou módulos dos cursos de educação
profissional técnica de nível médio, mediante avaliação do aluno, se esses conhecimentos tiverem
sido adquiridos há mais de 5 cinco anos
III. Em cursos de educação profissional de formação inicial e continuada de trabalhadores, mediante
avaliação do aluno
IV. No trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação do aluno
V. E reconhecidos em processos formais de certificação profissional, legalmente regulamentados.
A avaliação será feita por uma comissão de docentes do curso e especialistas em educação,
especialmente designados para atender as diretrizes constantes no projeto pedagógico e no
regimento da unidade.

Critérios de Avaliação
A avaliação da aprendizagem, entendida como um processo contínuo de obtenção de informações,
análise e interpretação da ação educativa, deverá subsidiar as orientações do educando. A avaliação
da aprendizagem tem por objetivo promover o alcance dos objetivos propostos pelo curso, através de
seu desempenho.
Dentre os demais critérios, para a promoção do aluno, considera-se aprovado o aluno que obtiver
Nota Final (NF), expressa em números inteiros, igual ou superior a 60 (sessenta), numa escala de 0 a
100 e frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%).
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Corpo Técnico Acadêmico
Nome

Função

Graduação/Habilitação

Maria de Fátima Felix

Coordenadora de
Educação Profissional

Graduada em História
Especialização em
Formação Sócio Econômica
do Brasil

José Alidomar Ribeiro de
Oliveira

Diretor Pedagógico

Graduação em Pedagogia e
Especialista em Gestão
Escolar e Educação
Profissional

Carla Sousa Braga

Coordenadora Pedagógica

Graduação em Pedagogia,
Especialista em Educação a
Distância e Mestre em
Educação Brasileira

Maria Hosmarina Freitas
Maciel

Secretária Escolar

Habilitação em Secretariado
Escolar

Pollyanna Siqueira de Paula

Secretária Escolar

Graduada em
Administração de Empresa
Habilitação em Secretariado
Escolar

Efigênia Maria Fontenele de
Oliveira

Bibliotecária

Graduação em
Biblioteconomia
Especialização em
Administração de
Bibliotecas Públicas e
Escolares Especialização
em Gestão da Informação
Tecnológica

Debora Maria de Sousa da
Silva

Bibliotecária

Graduação em
Biblioteconomia
Autorização Temporária

Registro de Autorização

Formação/Registro

Nome

Unidades Curriculares

Michelane Rodrigues Silva

INTEGRAÇÃO E
ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL

Ensino superior

Hilda Tahim de Souza

LEITURA E
INTERPRETAÇÃO DE
DESENHO APLICADO À
SERRALHERIA

Ensino técnico

Hilda Tahim de Souza

SERRALHERIA

Ensino técnico

Hilda Tahim de Souza

TECNOLOGIA DA
SERRALHERIA

Ensino técnico
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NATUREZA DA ALTERAÇÃO
em atendiemnto a demanda da unidade
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