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 Ficha Técnica de Curso de Qualificação 
Este documento tem caráter apenas informativo. A Escola se 

reserva o direito de modifica-lo sem prévio aviso. 
 

 

 

Eletricista de Manutenção Industrial 
Carga Horária: 40 horas | Pré-Requisito: Conhecimentos básicos de elétrica | Área: Elétrica | 99 

 

Objetivo: Sendo um curso voltado para iniciação à manutenção industrial, destina-se a dar ao aluno uma visão e 
compreensão própria dos profissionais desta área tão seleta, preparando-o, após estudos complementares, para 
a instalação e manutenção de circuitos elétricos industriais. 
Descrição: É um curso cuja forma de abordagem, tanto teórica quanto prática, bem como seu conteúdo, 
profundidade e desenvolvimento, permitem ao aluno a iniciação dos procedimentos necessários para a futura 
atuação na área de manutenção industrial. Posteriormente, buscando seu aprimoramento, o formando poderá 
especializar-se por meio de cursos específicos que sejam alvo de seu interesse como, por exemplo, Eletricista de 
Manutenção Industrial Módulo II, TV e Monitor TRC, TV e Monitor LCD, Manutenção de Micros, Automação com 
CLP, NR10, Certificação ABRAMAM (Preparatório) etc.  

Conteúdo Programático 

Montagem e Instalação de acionamento de motores: 

Leitura e interpretação de diagramas elétricos 

industriais; interpretação de diagramas elétricos 

industriais. 

Transformador de segurança e sua aplicação. Regras de 

Segurança, tecnologia de segurança e noções de NR10. 

Montagem de painéis de força de distribuição: 

Montagem de painéis, tipos de manutenção. 
Tipos de defeito em painéis elétricos industriais. 

A Qualidade da manutenção, plano de manutenção, 
regras de leitura dos esquemas com, relé. Metodologia Maxer – Pesquisa de causa e efeito. 

Elementos sensores – Motores elétricos trifásicos – 
Fechamento de motores e polarização. Aplicação da técnica de reparação Maxer. 

Relés temporizados – Relés Térmicos. 
Sinalização de serviços  e defeitos 
através de lâmpadas. 

Normalização de desenho elétrico industrial – Símbolos 

normalizados. 
Reparo de componentes elétricos. 

Disjuntor motor e disjuntor “DR”. Uso do inverso de frequência. 

Interpretar as medições de tensões na reparação em 

telecomando. Elaborar e montar um esquema elétrico. 

Método de procura dos defeitos de continuidade no circuito de 
potência e comando elétrico. 

 

 

Documentos Necessários 

01 Foto 
Carteira de 
Identidade 

Certidão de 
Nascimento 

Comprovante de 
Residência 

CPF* 

*Documento do responsável, quando o aluno for menor de 18 anos. 
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