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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. 
 

 

 

Comandos Elétricos (Força e Controle) 
 

Carga Horária: 40 horas | Pré-Requisito: Instalações Elétricas | Área: Elétrica | 79 

 

Objetivo: Destina-se a capacitar o aluno a atuar no projeto, instalação, configuração e manutenção de 
dispositivos baseados em comandos elétricos. 
Descrição: É um curso cuja diversidade de assuntos pertinentes dará ao formando, o conhecimento adequado 
para a atuação em um mercado seleto e em constante expansão, onde somente os profissionais que agregarem 
amplo conhecimento terão lugar de destaque pelo seu diferencial de conhecimento. Posteriormente, buscando 
seu aprimoramento, o formando poderá especializar-se por meio de cursos específicos que sejam alvo de seu 
interesse como, por exemplo, Automação com CLP, Instalações Elétricas, Eletricista de Manutenção Industrial, 
NR10, NR10 SEP, NR10 Plena, Certificação ABRAMAN (Preparatório), Inglês Instrumental, Eletroeletrônica de 
Manutenção, TV e Monitor TRC, TV e Monitor LCD, Segurança Eletrônica, Som Automotivo, Manutenção de 
Micros, Copiadora Impressora Multifuncional Laser Digital etc.  
 

Conteúdo Programático 

Símbologia utilizada em comandos Elétricos Botoeiras e outros acianadores. 

Motores elétricos (corrente contínua e alternada, 
monofásicos e trifásicos) 

Relés termicos. 

Fechamento de motores elétricos trifásicos de 6, 9, e 12 
terminais. 

Cálculo para ajuste do relé térmico e dimensionamento dos 
condutores. 

Chaves magnéticas – seus comandos e funcionamento. 
Acionamentos básicos – partida direta, recersora, estrela-
triângulo e sequencial. 

Relés temporizados. Sinalização de serviços e defeitos através de lânpadas. 

Fusíveis (nh, diazed, joto, etc.) Reparo de componentes elétricos. 

Disjuntor motor e disjuntor ”dr”. 
Empreendedorismo ( ética e sucesso como gerir e vender o 

seu trabalho). 
 

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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