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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2021/2022
CURSO
ANO
DISCIPLINA
TÉCNICO DE ELETRÓNICA E AUTOMAÇÃO DE
AUTOMAÇÃO E COMPUTADORES
12
COMPUTADORES
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Nº DE BLOCOS
PREVISTOS

Módulo 14 – Gestão da Manutenção - introdução
1ª Periodo

• Introdução à manutenção (conceitos, campo de ação, custo/benefício)
• Tipos de manutenção
o Generalidades
o Manutenção corretiva
o Manutenção preventiva
o Manutenção condicional
o Manutenção melhorativa
• Custos da manutenção (icebergue de custos)
o Generalidades
o Custos diretos
o Custos indiretos
• Grau de criticidade dos equipamentos, prioridades
• Indicadores de produtividade (MTBF, MTTR e disponibilidade)
• Organização do parque de equipamentos; do arquivo técnico; da
codificação e normalização; do histórico de avarias e intervenções

• Planeamento e programação (objetivos, fases e técnicas), aplicada à
manutenção
o Generalidades
o Técnicas: PERT, GANTT e CPM
o Ordens de trabalho
o Gestão dos materiais
• Relatórios de intervenção e registo histórico
• Filosofias utilizadas na gestão da manutenção
o Generalidades
o TPM (manutenção produtiva total)
o RCM (manutenção baseada na fiabilidade)
• Software utilizado na gestão da manutenção – aplicações

Módulo 15 - Robótica Aplicações
•
•
•
•
•
•

Células flexíveis de produção
Simuladores
Ligação de periféricos externos
Programação avançada
Interação e programação de equipamentos
Manutenção de equipamentos

1º Período

Módulo 16 – Microrobótica
•

Constituição de um sistema micro-robótico
o Unidade de controlo
o Periféricos
▪ Sensores fotoeléctricos
▪ Sensores ultra-som
▪ Detetores de chama
▪ Seguidores de linha

2º Período
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▪ Bússola digital
▪ Sintetizador de voz
▪ Micro-câmaras
o Comunicações
o Visão
Exemplos de aplicação
o Agvs
o Robôs de exploração
o Robôs de investigação

Observações:
Os módulos a desenvolver não pressupõem uma abordagem sequencial, estes surgirão em consequência dos
temas/unidades de trabalho a desenvolver. Os professores podem alterar a sua ordem e implementar dinâmicas
pedagógicas de acordo com as características dos alunos, privilegiando uma abordagem transdisciplinar.
Nota:
No sentido do seu educando poder realizar as atividades de ensino/aprendizagem relativas a esta disciplina é
fundamental que tenha o material necessário indicado pelo professor no início do ano letivo e que cumpra as regras de
funcionamento em sala de aula.

