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DESCRITIVO DE CURSO 
 

NOME DO CURSO:  MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS – CBO 
9144-15 (A, B, C, D, E, F e Z) 

MODALIDADE:  QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA 
Área:   Automotiva – Nº 003 
Atualização:   Agosto de 2008 

 
 OBJETIVO GERAL 
 

Capacitar profissionais para elaborar planos de manutenção; realizar 
manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituir peças, 
reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos. Trabalhar em 
conformidade com as normas técnicas atuais, em condições de qualidade, higiene e 
segurança.  
 

PÚBLICO ALVO 
  
 Profissionais da área de manutenção e reparação automotiva e comunidade em 
geral. 

. 
CARGA HORÁRIA 

 
A Carga Horária Total do curso será de 160 horas/aula. 

 
PRÉ - REQUISITOS  

 
• Ensino Fundamental incompleto (mínimo de 6ª série); 
•   Idade mínima - 16 anos. 

 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 
O curso poderá ter no máximo 15 participantes por turma. 

 
CONTEÚDOS 

 
Durante o curso serão abordadas as seguintes disciplinas: 
Conteúdo Específico – 120 horas/aula: 

• Segurança no posto de trabalho; 
• Noções de matemática; 
• Conhecimentos das ferramentas e equipamentos e respectiva utilização; 
• Metrologia; 
• Diagnosticar falhas de funcionamento do veículo; 
• Interpretar desenhos e normas técnicas; 
• Preencher ordem de serviço; 
• Orçar serviços manuais e por computador; 
• Estimar tempo de execução; 
• Sistema de alimentação – (carburadores); 
• Noções de ferramentas de precisão; 
• Funcionamento de um motor 4 tempos; 
• Tensores de corrente de comando; 
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• Cabeçote e cilindro; 
• Embreagem e transmissão; 
• Sistemas de chassi; 
• Sistemas de freio; 
• Funcionamento da suspensão; 
• Diagrama elétrico e fluxo da eletricidade. 

 
Competências de Gestão – 40 horas/aula 
Relações Humanas – 16 horas/aulas: 

• Competência socioprofissional; 
• Prontidão para ouvir; 
• Como planejar; 
• Desenvolvimento das competências interpessoais; 
• Motivação; 
• Direitos humanos; 
• Empreendedorismo 

 
Meio Ambiente e Educação Ambiental – 08 horas/aulas: 

• Recursos naturais; 
• Ecologia; 
• A água; 
• Poluição; 
• Legislação ambiental; 
• Queimadas; 
• Lixo. 

 
Qualidade e Produtividade – 08 horas/aulas: 

• Pontos chave; 
• Qualidade e produtividade; 
• Estratégias de gestão; 
• Ética; 
• Direitos do consumidor. 

 
Segurança do Trabalho – 08 horas/aulas 

• Acidente do trabalho; 
• Atos inseguros; 
• Equipamentos de proteção individual – EPIs; 
• Equipamentos de proteção coletivos – EPCs; 
• CIPA; 
• Noções básicas de primeiros socorros. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 
A metodologia de ensino-aprendizagem abordará conceitos teóricos e práticos, 

visando levar os alunos a proporem situações problemas típicos e específicos da área de 
manutenção mecânica de motos e ainda através de estudo de casos e situações reais 
vivenciada no ambiente de trabalho.  

As aulas teóricas serão ministradas coletivamente em sala de aula, através de 
exposições introdutórias e complementares através de aula expositiva e dialogada, 
trabalho em equipe, buscando reforçar a adequação do conteúdo a prática, possibilitando 
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ao aluno, um melhor desempenho, maior entendimento e aplicabilidade em situações 
práticas em sala de aula. 

As aulas serão desenvolvidas com a participação dos alunos e serão realizadas 
através de: 

• Aulas expositiva e dialogada; 
• Argüição oral; 
• Estudo de casos e situações práticas na oficina de motos; 
• Debate e discussão; 
• Realização de atividades prática; 
• Prova prática; 
• Auto-avaliação realizada pelos alunos; 
• Avaliação geral do curso. 

 
MATERIAL DIDÁTICO 

 
Kit completo com: Apostila, caneta, pasta e crachá. 

 
AVALIAÇÃO DO CURSO 

 
A avaliação será realizada de forma contínua, durante o decorrer de todo o curso, 

onde serão observados os seguintes critérios: o desempenho do aluno, assimilação e 
aproveitamento do conteúdo, bem como, assiduidade, pontualidade, iniciativa, interesse e 
comprometimento. 
 
  CERTIFICAÇÃO 

 
 Para certificação o aluno precisa obter freqüência igual ou superior a 75% durante 
o decorrer do curso e, sobretudo o desenvolvimento das competências e habilidades 
específicas inerentes à qualificação. 
 
 
Nota: Qualquer alteração, suspensão ou exclusão desse descritivo de curso, somente poderá ser 
realizada pela Unidade de Educação Profissional – UNEP do SENAI-DR/TO. 
 


