
                                                                      

SERVENTE DE PEDREIRO
  
Periodicidade e horário das aulas: Aos sábados, das 08:00 às 12:10, com intervalo de 10 minutos.

Modalidade: Presencial               Carga horária total: 40 horas.        

Início do curso: 09/09/2017          Número total de vagas: 35          

Local: IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas - Laboratório de Materiais de Edificações.

Objetivos do Curso:  O curso tem como objetivo a qualificação do aluno para o mercado de
trabalho  da  construção  civil,  dando  conhecimento  sobre  as  técnicas,  procedimentos,
equipamentos e os materiais de uma obra de edificação, como preparo do terreno, fundação,
superestrutura, alvenaria, revestimentos, telhado, assim como a tecnologia de novos materiais
que vem sendo utilizados e noções básicas de segurança do trabalho segundo a NR18.

Pré-requisitos: Ter 18 anos completos no ato da matrícula.

Perfil do egresso: Ao término do curso espera-se que o discente tenha condições de atuar em
diversas áreas e etapas das obras de edificações, tendo noção da importância de cada etapa e
conhecimento teórico e prático para execução da mesma.    

Acesso ao curso: O acesso ao curso se dará por ordem de matrícula, desde que atendidos os
requisitos mínimos pelos candidatos, respeitando-se, prioritariamente, a reserva de vagas para
portadores de necessidades especiais.

Módulo Componentes curriculares Carga horária total
(hora relógio)

I Introdução e Ocupação do Servente de Pedreiro 2 horas

II Tipos de Ferramentas e Leitura de Projetos 2 horas

III Canteiro de Obras e Preparativos 4 horas

IV Fundações 4 horas

V Noções dos Elementos da Superestrutura 2 horas

VI Armaduras 2 horas

VII Tipos de Concreto e Argamassas – Teoria e Prática 4 horas

VIII Tipos de Alvenaria – Teoria e Prática 6 horas

IX Revestimentos 6 horas

X Telhados 2 horas

XI Tecnologia dos Materiais 2 horas

XII Noções de Segurança do Trabalho 4 horas

Conclusão do curso e certificação: O aluno será considerado apto à qualificação e certificação
desde  que  tenha  aproveitamento  mínimo de  60% (sessenta  por  cento)  no  tipo  de  avaliação
proposta  pelos  instrutores  e  frequência  maior  ou  igual  a  75%  (setenta  e  cinco  por  cento)
registradas na folha de frequência de cada aula.


