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PROJETO PEDAGÓGICO 

CURSO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL MECÄNICA 

  

 

1 - Considerações Iniciais  

O presente artigo tem como objetivo central apresentar a proposta de 

formulação do Projeto Pedagógico do curso de Engenharia Industrial Mecânica 

do Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão.  

A elaboração do referente Projeto Pedagógico objeto deste documento, 

foi traçado com base em exigências e necessidades apontadas por três 

diferentes eixos.  

O primeiro deles, de natureza normativa, se refere à nova 

institucionalidade da educação profissional garantida pela Lei n.º 9.394/96 – 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – e sua regulamentação, através do 

Decreto Federal n.º 2.208/97. Desse disciplinamento jurídico decorrem as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Engenharia , instituídas 

pela RESOLUÇÃO CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002 do Conselho 

Nacional de Educação. 

O segundo referencial, de natureza conjuntural, diz respeito à  

identidade e  utilidade dos cursos de Engenharia do CEFET-MA  frente ao 

mundo do trabalho e ao compromisso da Instituição com a qualificação do 

trabalhador. Sobre essa questão é oportuno frisar uma preocupação com uma 

formação mais abrangente, de natureza sistêmica e totalizante do cidadão 

trabalhador.  

O terceiro eixo, de natureza institucional, está relacionado ao 

comprometimento e ao empenho do  CEFET-MA  em dar resposta ao que está 

explicitado em sua missão. 

Defende-se uma proposta pedagógica que, fundamentada numa 

concepção crítica das relações existentes entre educação, sociedade e 

trabalho inspire a implementação de uma prática educativa transformadora e 
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participativa, centrada na construção do conhecimento e na aprendizagem 

crítica e ativa de conteúdos vivos, significativos e atualizados.  

Durante a elaboração do atual projeto objetivou-se construir processo 

que possibilidade a superação da visão tecnicista, objetivando um processo 

onde o aluno, por meio dos desafios proporcionados pelas trocas com seus 

colegas, professores e com os materiais didáticos, constrói seu próprio 

conhecimento. Significa, ainda, continuar a compreender o ensino como um 

processo organizado para favorecer essas trocas e propor desafios, buscando 

criar oportunidades para a sistematização dos conhecimentos, para a reflexão 

e o aprofundamento da relação entre teoria e prática.  

Importante também mencionar que considerando as mudanças no 

mundo do trabalho ocorrem com extrema velocidade, apontamos para a 

necessidade de pesquisa constante junto ao mercado para que a oferta de 

cursos, bem como suas estruturas curriculares, não fique defasada, mas esteja 

alinhada com a postura estratégica da Instituição, que tem como foco a 

proatividade. Assim  nosso projeto pedagógico nunca estará pronto e acabado 

!! As tendências do mercado de trabalho devem ser alvo de constante 

questionamento por parte daqueles responsáveis pela  organização e 

coordenação  de cursos, os quais deverão criar   mecanismos para envolver 

nesse questionamento  toda a comunidade cefetiana   pertinente. 
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2 - Histórico dos Cursos de Engenharia do CEFET- MA 
 

 
1994 

 
BASE LEGAL 
Resolução 05/94  do CEFET-MA:  

 criação do curso Engenharia Industrial Elétrica 

 criação do curso Engenharia Industrial Mecânica 
 
Inicia-se a elaboração dos Projetos pedagógicos dos cursos em 
acordo com a legislação vigente 
 

 
Maio 
1996 

 

 
submetidos os projetos pedagógicos para autorização no MEC 
 

Dezembro 
1996 

 
publicada a LEI 9.394: LEI de DIRETRIZES e BASES para a 
EDUCAÇÃO no BRASIL 
 

Junho 
1997 

 
Parecer 006/97 DOES / SEsu / MEC 
Cursos de Engenharia Industrial Elétrica e Engenharia Industrial 
Mecânica do CEFET-MA são autorizados pelo MEC 
 

Julho 
1997 

 
Inicio dos cursos de Engenharia Industrial do CEFET 
(Ingresso da 1a Turma dos cursos de Engenharia) 
 

Janeiro 
1998 

 
Início dos estudos e discussão para Reestruturação dos Cursos 
de Engenharia do CEFET-MA  
 

Março 
1999 

 
Publicado o Anteprojeto das Diretrizes Curriculares  para os 
cursos de Engenharia  
 

Março 
2002 

 
Publicada as DIRETRIZES CURRICULARES  PARA OS 
CURSOS DE ENGENHARIA 
 

Dezembro 
2002 

 
HOMOLOGADA OS PROJETOS PEDAGOGICOS DOS 
CURSOS DE ENGENHARIA INDUSTRIAL DO CEFET-MA 
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 3 - INTRODUÇÃO  

As mudanças tecnológicas e as alterações estruturais e conjunturais que 

ocorreram principalmente na última década, influenciaram decisivamente o 

perfil dos profissionais de praticamente todas as áreas de atividade. Na área 

das engenharias  o perfil profissional foi profundamente modificado, atingindo 

todas as suas especialidades.  

O novo cenário profissional deve contemplar aqueles que possam exibir 

em seu perfil além dos aspectos como iniciativa, criatividade e capacidade de 

liderança, também adaptabilidade e forte embasamento conceitual. 

Conhecimentos adequados sobre relações humanas, impactos tecnológicos 

sobre o meio ambiente, mercado e finanças são hoje exigidos dos profissionais 

egressos de um curso de engenharia. Outro aspecto a ser destacado neste 

novo perfil profissional é a capacidade de adaptação rápida em diferentes 

funções, praticadas em ambiente altamente competitivo. 

Para atender a estas novas solicitações, novos desafios foram impostos 

às instituições formadoras de profissionais. A velocidade das mudanças 

tecnológicas tem exigido estruturas curriculares mais flexíveis, que permitam 

alterações no conteúdo sempre que necessárias para manter a competitividade 

do profissional egresso. 

O objetivo deste projeto pedagógico é apresentar qual o perfil esperado 

do egresso do curso de Engenharia Industrial Mecânica do CEFET-MA, bem 

como a estrutura curricular vigente deste curso, e outras atividades que 

procuram levar a este perfil, bem como metas futuras de acompanhamento e 

aprimoramento do mesmo. 

 

4 -  PERFIL PROFISSIONAL INSTITUCIONAL 

 

A exigência do mercado por trabalhadores qualificados vem acarretando 

significativas mudanças no mercado de trabalho. Valoriza-se mais o 

desenvolvimento e o aprimoramento de competências e habilidades para o 

desempenho e a atuação profissional no mundo do trabalho, em detrimento da 

formação para ocupação de postos específicos no mercado de trabalho. 
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O perfil institucional do CEFET-MA propiciará um currículo pleno para 

todos os alunos, reservando-se para os últimos semestres a possibilidade de 

cursar-se disciplinas específicas diferenciadas na formação do engenheiro 

industrial mecânico, possibilitando ao alunado um formação personalizada, 

escapando assim da dicotomia entre formação puramente generalista ou 

politécnica versus formação especialista. Além das disciplinas necessárias 

à formação plena para o curso de Engenharia Industrial Mecânica, o CEFET-

MA oferecerá ao alunado disciplinas eletivas e/ou optativas nas quais os 

conhecimentos em algumas áreas da Engenharia Industrial Mecânica 

poderão ser complementados ou aprofundados, caso seja considerado 

necessário pelo alunado ou pela necessidades de mercado vigentes no período 

de conclusão de curso.  

.No presente projeto há uma significativa redução da carga horária em 

sala de aula a qual tem por objetivo estimular e possibilitar uma maior 

convivência extra-classe dos alunos, em atividades de estudo, tais como 

simulação, estudos de casos, elaboração de projetos associados a disciplinas 

específicas, projetos de iniciação científica/tecnológica, estágios industriais 

extracurriculares, entre outras atividades as quais possam e devam ser 

realizadas fora da sala de aula, estimulando ao alunado o aprender a 

aprender [ artigo Longo]. 

 

5 - Perfil Profissional Desejado 

Quando da construção da atual estrutura curricular do curso de Engenharia 

Industrial Mecânica, quatro metas básicas foram selecionadas no que diz 

respeito ao perfil esperado do futuro engenheiro Industrial Mecânico deste 

curso, as quais nortearam todo o trabalho da do Comissão Coordenadora do 

Curso. Tais objetivos são: 

 Base científica forte  

 Mente criativa  

 Habilidade para absorver e gerar novas tecnologias e conhecimentos  

 Capacidade para responder às mudanças circunstanciais do mercado de 

trabalho  
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Para atingir tais objetivos citados acima, considera-se importante incluir 

ao perfil esperado do engenheiro industrial mecânico do curso, vários dos 

pontos que fazem parte da atual proposta das diretrizes curriculares do MEC, 

que passamos a enunciar abaixo. 

O perfil do egresso de um curso de engenharia industrial mecânico  

compreenderá uma sólida formação tecno-científica e profissional geral que o 

capacite a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua 

atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, 

considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e 

culturais, com visão ética e humanística em atendimento às demandas da 

sociedade. 

Faz parte do perfil do egresso a postura de permanente busca da 

atualização profissional. 

O engenheiro industrial mecânico deverá ter competências e habilidades para:  

a. aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 
instrumentais aos problemas de engenharia industrial mecânica;  

b. projetar e conduzir experimentos em engenharia mecânica e interpretar 
seus resultados;  

c. conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos na área de 
engenharia mecânica;  

d. planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
engenharia mecânica;  

e. identificar, formular e resolver problemas de engenharia de mecâniica;  

f. desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;  

g. supervisionar a operação e a manutenção de sistemas mecânicos;  

h. avaliar criticamente ordens de grandeza e significância de resultados 
numéricos;  

i. comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;  

j. atuar em equipes multidisciplinares;  

k. compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais;  

l. avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e 
ambiental.  
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6 - CARACTERÍSTICAS DO CURSO 

  Modelo pedagógico capaz de adaptar-se à dinâmica das demandas da 

sociedade, em que a graduação passa a constituir-se numa etapa de 

formação inicial de um processo contínuo de educação permanente. 

  Um modelo pedagógico que permita a formação personalizada, ou seja, nem 

politécnico, nem especialista: nem saber um pouco de tudo, nem tudo de 

quase nada. 

  Estrutura constituída por um currículo pleno para todos os alunos, 

reservando-se para os últimos semestres a possibilidade de aprofundar os 

seus conhecimentos em áreas específicas de seu interesse, permitindo 

variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo 

programa. 

 

Desta forma temos as seguintes possibilidades: 

Numa primeira possibilidade, o alunado poderá escolher, dentre as várias 

sub-áreas presentes, quais disciplinas são relevantes para sua formação 

profissional, considerando-se o perfil do aluno bem como as necessidades 

de mercado no momento em questão. Neste caso o aluno concluirá um 

curso com uma formação mais generalista fazendo jus ao diploma de 

Engenheiro Industrial Mecânico Pleno. 

 

Numa segunda possibilidade, o alunado poderá cursar as disciplinas do 

Núcleo de conteúdos específicos optando apenas por disciplinas de uma 

única sub-área. Neste caso o alunado concluirá um curso com uma 

formação mais especialista e fará jus a um diploma de Engenheiro Industrial 

Mecânico com ênfase em determinada área. 

 

Numa terceira possibilidade, o alunado egresso dos cursos de 

Engenharia desta instituição, que sintam a necessidade de complementar à 

sua formação em uma determinada sub-área de sua formação poderão 

solicitar complementação de créditos e se habilitarem em uma nova 



 9 

modalidade em sua área de formação, sempre que houver vagas 

disponíveis para tal. 

 

7 -  DESCRIÇÃO DA GRADE CURRICULAR 

A atual estrutura curricular do curso de engenharia industrial mecânica teve seu 

início de implantação no ano de 1999 e sua conclusão em dezembro de 2002 

portanto, sua implementação total só se dará com a formatura da primeira 

turma no final de 2007. Os estudos que originaram esta estrutura tiveram por 

base atingir os seguintes objetivos gerais. 

 redução no número de horas-aula de disciplinas expositivas;  

 antecipação para os primeiros períodos do curso das disciplinas que 
tratam dos fundamentos da engenharia mecânica;  

 revisão do conteúdo e de sua distribuição nas disciplinas;  

 estabelecimento de uma estrutura mínima que pudesse conferir uma 
formação plena ao estudante permitindo atuar futuramente em qualquer 
sub-área da engenharia mecânica;  

 organização da parte final do curso conferindo-lhe coerência e 
flexibilidade, riqueza de opções e facilidade de adaptação às mudanças 
tecnológicas.  

 

Com relação número de horas aulas de disciplinas expositivas pode-se 

observar uma drástica redução da carga horária. O curso de Engenharia 

Industrial Mecânica apresentava em seu projeto pedagógico original uma carga 

horária de 4725 horas-aula enquanto o atual curso apresenta uma carga 

horária de 3780 horas-aula 

Um outro fator relevante que deve ser apontado das discussões e 

estudos que levaram a atual estrutura curricular, foi a reversão das tendências 

que existiam no final da década de 90, que apontavam para o caminho da ultra-

especialização, com a conseqüente criação de várias ênfases dentro do curso, 

as quais possuíam um grau muito pequeno de flexibilização na formação do 

aluno. A nova estrutura eliminou praticamente todas as ênfases existentes 

anteriormente, tendo sido criado um curso de Engenharia Industrial Mecânica 

Plena  
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A estrutura originada destes estudos mudou conceitualmente a divisão  

anterior do currículo caracterizada pelo ciclo básico e ciclo profissionalizante. 

Conceitualmente as disciplinas foram divididas nas categorias abaixo 

relacionadas: 

- disciplinas de qualificação plena: aquelas que já dão uma formação 
completa para um engenheiro industrial mecânico. 

- disciplinas complementares de ênfase: solidificam uma área de atuação 
mais específica deste engenheiro. 

disciplinas optativas complementares: disciplinas optativas 
complementares aprofundam estudos em determinadas sub-áreas 
permitindo um certo grau de especialização para aqueles estudantes que 
assim o desejarem 

Os itens a seguir definem os objetivos gerais e específicos a serem 

atingidos pelas diversas categorias de disciplinas apresentadas acima. 

 

7.1 - Disciplinas de formação plena  

O conjunto destas disciplinas forma o núcleo central da estrutura 

curricular do curso. O objetivo principal deste núcleo é o de fornecer ao 

estudante uma formação ampla na área de Engenharia Mecânica. 

Os conteúdos destas disciplinas devem fornecer ao estudante uma 

formação completa em engenharia mecânica. Devem fornecer toda a base 

científica, a formação geral de engenharia, as ferramentas de análise e síntese, 

e a formação específica em todas as áreas de engenharia mecânica. O 

estudante deverá ter uma visão geral e aprofundada o suficiente para poder 

"navegar" em todos os campos da engenharia elétrica, de tal forma que possa 

trabalhar nas mais diversas áreas da engenharia mecânica adaptando-se 

através de estudos continuados às alterações circunstanciais do mercado. 

Poderíamos dizer que somente com o conhecimento do conteúdo constante 

deste núcleo, o estudante já tenha completado sua formação em engenharia 

mecânica, isto é, ele já possa ser considerado um engenheiro eletricista. Na 

verdade, portanto, este núcleo deve ter "um pouco de tudo" da formação do 

engenheiro industrial mecânico. Mas este "pouco de tudo" não deve 

significar falta de profundidade. O estudante não deverá ser capaz de 
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somente falar sobre as diferentes áreas da engenharia mecânica, mas 

deverá ser capaz de atuar futuramente em qualquer destas áreas, tanto 

com o conhecimento adquirido nas próprias disciplinas, quanto pela 

capacidade desenvolvida de tal forma a lhe permitir estudos de auto-

aprendizado. No entanto, sem perder profundidade suficiente, os conteúdos e 

cargas horárias destas disciplinas devem ser minimizados. Para isto, a 

utilização de novas metodologias de ensino, bem como a utilização de técnicas 

modernas de informática deverão ser consideradas. 

As disciplinas que compõem este núcleo de formação plena são 

apresentadas na tabela A1 do apêndice. Estas disciplinas são divididas pelas 

seguintes áreas/campos do conhecimento: 

1. Física  

2. Química  

3. Matemática  

4. Computação e informática  

5. Desenho  

6. Engenharia Mecânica  

7. Gerência e Administração  

8. Ciências humanas e ciências ambientais  

9. Outras engenharias  

  

O número de créditos e de horas-aula constantes das disciplinas referentes a 
cada uma das áreas anteriores, estão apresentados na tabela 1. 

O peso elevado de Matemática e Física (18,5%) dentro deste núcleo 

está de acordo com a seguinte característica procurada para o perfil do 

formando: ter uma base científica forte. A ênfase mais forte na Matemática, que 

exige a compreensão e o desenvolvimento de um raciocínio abstrato, também 

colabora com um peso considerável em outra característica procurada do perfil 

do formando, qual seja, o de desenvolver uma mente criativa. Além disso, a 

compreensão forte da Matemática e da Física é de vital importância na 

característica "habilidade para absorver e gerar novas tecnologias e 

conhecimentos". 
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  Tabela  A1  

 Créditos Horas % 

Física + Matemática 46 690 18,5 

Química 4 60 1,6 

Comp. e Inf. 8 120 3,2 

Desenho 8 120 3,2 

Eng. Mecânica 111 1665 44,6 

Ger. e Admin. 4 60 1,6 

Outras Eng. 15 225 6,0 

Hum., Amb 15+6 225+90 6,02 + 2,41 

Com., Met. Trab. 

Cientifco 

32 480 12,9 

Total 249 3735  

 

O conjunto formado pelas disciplinas de Gerência e Administração (1,6), 

Humanidades e Ciências do Ambiente (8,43%) e Outras Engenharias (6,0%),  

Comunicação e Metodologia do trabalho cientifico  (12,9%) também perfazem 

um percentual razoável ( %) deste núcleo de formação plena. Basicamente, 

procura-se com este conjunto fornecer uma formação geral ao futuro 

engenheiro.  

A disciplina  de desenho tem como seus objetivos o de proporcionar uma 

visão gráfica e espacial, bem como capacitar o estudante para a representação 

esquemática, plana e espacial de plantas, peças e esquemas mecânicos. 

Quanto à área de computação e informática, pode parecer a princípio 

que seu peso (3,2%) neste núcleo seja muito pequeno considerando a 

importância desta área na atualidade. Basicamente, esta área está composta 

de duas disciplinas fornecidas pelo Departamento Acadêmico de Informática. 

Nestas disciplinas vêem-se os fundamentos da computação e duas linguagens 

de programação. No entanto, a informática e a utilização da mesma em 

problemas de Engenharia fazem parte da metodologia de ensino de várias 

outras disciplinas. Várias ferramentas de informática já são introduzidas em 

aulas práticas fortalecendo os conhecimentos dos estudantes nesta área.  
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Quanto às disciplinas da área de Engenharia Mecânica, que totalizam 

44,6% deste núcleo central de formação plena, as mesmas devem fornecer 

uma formação completa ao estudante, independentemente das possíveis 

especializações e/ou  aprofundamentos que perfazem o restante do currículo. 

As disciplinas relativas a esta área são divididas em  disciplinas obrigatórias e 

disciplinas complementares. A Tabela A2 apresenta estas disciplinas bem 

como suas respectivas cargas horárias. 

 

7.2 - Disciplinas optativas complementares de ênfase  

As disciplinas complementares de ênfase têm, como o próprio nome diz, 

a finalidade de completar os conhecimentos dos estudantes nas ênfases 

propostas no curso. Estas disciplinas têm a característica de aprofundamento 

de conhecimento em algum tema específico e/ou a característica de tratar de 

assuntos tecnológicos e/ou científicos mais avançados dentro de sub-áreas da 

Engenharia Mecânica. Se o estudante assim o desejar, poderá fazer um grupo 

coerente destas disciplinas e adquirir um certo grau de especificidade maior na 

área em questão. Esta parte da estrutura curricular lhe permite um alto grau de 

flexibilidade, pois pode ser mudada com grande facilidade por ser constituída 

de disciplinas optativas. Estas disciplinas podem ser alteradas e/ou 

substituídas, ou mesmo podem ser acrescentadas outras de acordo com os 

avanços tecnológicos, científicos e conveniências de mercado, além de 

disponibilidade de professores com os conhecimentos necessários nas sub-

áreas específicas.  
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Tabela A2   Disciplinas Básicas para Obrigatórias para Formação Plena em 
Engenharia Industrial Mecânica no CEFET-MA 

 

 

DISCIPLINAS CREDITOS 

Introdução à Engenharia 2 

Oficina Mecânica 4 

Introdução à Ciência dos Materiais 3 

Mecânica 1 4 

Materiais de Construção Mecânica 5 

Resistência dos Materiais 6 

Mecânica 2 4 

Metrologia 4 

Fenômenos de Transporte I 5 

Termodinâmica 5 

Mecanismos 6 

Elementos de Máquinas e Representações 6 

Fenômenos de Transporte II 5 

Processos de Fabricação 4 

Tecnologia Mecânica 5 

Máquinas Hidráulicas 5 

Manutenção Industrial 4 

Máquinas Térmicas 5 

Acionam. e Cont. Hidráulico e Pneum. 4 

 
 

 

TABELA A3: Disciplinas complementares optativas para formação Plena Engenharia 

Mecânica e obrigatórias (mínimo de 34 créditos) para Ênfase em 

Materiais. 

Ênfase em Materiais 

Disciplinas Créd. 

Ensaios Mecânicos dos Materiais 3 

Materiais Cerâmicos 4 

Materiais Poliméricos 4 

Seleção de Materiais 4 

Ciência dos Materiais Experimental 3 

Caracterização de Materiais 4 

Tecnologia da Soldagem 4 

Desgaste, Corrosão e Proteção de Materiais 4 

Mecânica da Fratura 3 

Análise de Falhas em Materias Metálicos 3 

Fundição 3 

Tribologia  4 

Reciclagem de Materiais 3 

Tratamentos Térmicos 4 

Tópicos Especiais 4 

TOTAL   53 
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TABELA A4: Disciplinas complementares optativas para formação Plena em 

Engenharia Mecânica e obrigatórias (mínimo de 34 créditos) para 

Ênfase em Sistemas Térmicos 

Ênfase em Sistemas Térmicos 

I. Disciplinas Créd. 

Fontes não Convencionais de Energia  4  
Métodos Numéricos em Transferência de Calor  4  

Projetos de Sistemas Térmicos 3  

Termodinâmica dos Processos Irreversíveis 4  

Termodinâmica Aplicada 4 

Climatização ambiental 4 

Geração e Distribuição de Vapor  4 

Motores à Combustão Interna 4 

Tubulações Industriais 4 

Ventilação Industrial 4 

Tópicos Especiais 4 

TOTAL   43 

 

 

 

 

 

TABELA A5: Disciplinas complementares optativas para formação Plena em 

Engenharia Mecânica e obrigatórias (mínimo de 34 créditos) para 

Ênfase em Automação Industrial 

 

Ênfase em Automação Industrial 

Disciplinas   Créd. 

Introdução à Teoria do Controle  4  

Sistema de controle mecânicos 5 
Controle Hidropneumático  4  

Sist.Prod. Automação de Manufatura 4  

Máquinas de Elevação e transporte 4 
Transporte Contínuo  3  

Instrum.  Aplic. Engenharia Mecânica  4 

Instalações Industriais 4 

Metodologia do Projeto 4 

Tópicos Especiais 4 

TOTAL   40 
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TABELA A6: Disciplinas complementares optativas para formação Plena em 

Engenharia Mecânica e obrigatórias (mínimo de 34 créditos) para Ênfase em 

Estruturas Mecânicas 

 

Ênfase em Estruturas Mecânicas 

Disciplinas Créd. 
Estruturas Metálicas  4 

Métodos Energéticos em Análise Estrutural   3 creditos 4 

Métodos Matriciais em Análise Estrutural   3 creditos 4 

Introdução à Teoria da Elasticidade   3 creditos 4 

Introdução aos Métodos dos Elementos Finitos 3 creditos 4 

Estabilidade das Construções Mecânicas   4 

Introdução à Teoria de Cascas e Placas 4 

Construção de Máquinas 4 

Metodologia de Projeto 4 

Vibrações 4 

Projeto de Estruturas Soldadas 4 

Controle de Vibração e Ruídos 4 

Tópicos Especiais 4 

TOTAL   56 

 

 

 

TABELA A7: Disciplinas complementares optativas para formação Plena em 

Engenharia Mecânica e obrigatórias (mínimo de 34 créditos) para Ênfase em 

Fabricação Mecânica 

 

Ênfase em Fabricação Mecânica 

Disciplinas Créd. 

Máquinas Operatrizes 4 

Usinagem dos Metais  4 

Manufatura Assistida por Computador  4 

Processos não Convencionais de Usinagem 4 

Engenharia de Soldagem 5 

Economia e Planejamento da Usinagem 4 

Projeto de Sistemas de Qualidade 4 

Instalações Industriais  4 

Análise de Custos em Usinagem 4 

Controle Estatístico da Qualidade 4 

Tópicos Especiais 4 

TOTAL   45 

 

 
 

8 - O Encadeamento da Grade Curricular  

A estrutura curricular do curso de Engenharia Industrial Mecânica pauta-

se no sistema de requisitos (prévios e paralelos). Portanto, o Curso de 
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Engenharia Industrial Mecânica do CEFET-MA não é um curso seriado, mas 

sim um curso de créditos calcado em um sistema de requisitos. É inerente, 

portanto, a este tipo de curso, a situação de alunos fora do perfil, sendo 

necessária uma gestão cuidadosa desta característica. 

Através da observação das tabelas XX do anexo, vê-se que as 

disciplinas de formação plena estão distribuídas ao longo dos cinco anos (dez 

semestres) do curso. Já a partir do segundo ano do curso (terceiro semestre), 

muitas disciplinas da área específica de Engenharia Mecânica já se entrelaçam 

com as disciplinas de formação básica (Física, Matemática e outras) retirando o 

aspecto de seqüencialidade que havia nas estruturas curriculares anteriores, 

caracterizada por um Curso Básico (predominantemente Física e Matemática) 

de dois anos, seguido do Curso Profissionalizante (demais disciplinas de 

Engenharia Mecânica e outras) nos três anos seguintes. Este relacionamento 

simultâneo das disciplinas exige metodologias mais adequadas e modernas de 

ensino/aprendizado, equivalente aos métodos modernos utilizados em 

Engenharia Concorrente, despertando os alunos mais cedo para suas áreas de 

interesse profissional e respectivas ligações com um embasamento científico 

forte. 

Tendo-se em conta um período de amadurecimento mais longo do 

estudante, as disciplinas complementares de ênfase só começam a ser 

introduzidas a partir do quinto semestre (terceiro ano do curso), ao contrário da 

estrutura anterior, em que o aluno já deveria fazer a opção por uma ênfase em 

fases iniciais do curso, sem ter entrado em contato com nenhuma disciplina da 

área de Engenharia Mecânica. 

As optativas complementares (eletivas) começam a ser introduzidas a 

partir do sétimo semestre (quarto ano). 
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Disciplinas Obrigatórias 

 

1
o
  

Disciplinas Créd. Pré-requisitos 

Álgebra Vetorial e Geometria Analítica 4 - 

Cálc. Diferencial e Int.1 6 - 

Expressão Gráfica 4 - 

Física 1 4 - 

Introdução à Engenharia 2 - 

Introdução à Programação 4 - 

Química  4 - 

Total de Créditos 28  

 

2
o
 

Disciplinas  Créd. Pré-requisitos 

Desenho Mecânico 4 Expressão Gráfica 
Álgebra Linear 4 Álgebra Vet. e  Geom. Analítica 

Cálculo Diferencial e Integral 2 4 Cálculo Diferencial e  Int. 1 

Física 2 4 Cálculo Diferencial e  Int. 1 

Física Experimental  3 Física 1 

Física 2 – co-requisito 

Probabilidade e Estatística 4 Cálculo 1 

Técnicas de Programação 4 Introdução à Programação 

Total Créditos 27  

 

3
o
  

Disciplinas Créd. Pré-requisitos 

Oficina Mecânica 4 Desenho Mecânico 

Calculo Diferencial e Integral 3 5 

 

Álgebra Vet. e Geom. Analítica 

Cálculo Diferencial e Integral 2 

Eletricidade e Magnetismo 4 Calculo 1 

Álgebra Vet. e Geom. Analítica 

Equações Diferenciais 4 Cálculo Diferencial e Integral 2 

Álgebra Linear 

Introdução à Ciência dos Materiais 3 Química 

Mecânica 1 4 Álgebra Vetorial e Geom. Analítica 

Cálculo 1,  Física 1 

Laboratório de Eletricidade e Magn. 3 Cálculo 1 

Eletricidade e Magnetismo co-req. 
Total de Créditos 27  

 

4
o
  

Disciplinas Créd. Pré-requisitos 

Eletrotécnica  4 Eletricidade e Magnetismo 

Materiais de Construção Mecânica 5 Introd. à Ciênc. dos Materiais 

Resistência dos Materiais 6 Mecânica 1 

Cálculo Numérico 4 Cálculo Diferencial e Integral 2 

Mecânica 2 4 Mecânica 1 

Metrologia 4 Oficina Mecânica 

Probabilidade e Estatística 

Total de Créditos 27  

 

5
o
  

Disciplinas Créd. Pré-requisitos 

Fenômenos de Transporte 1 5 Equações diferenciais 

Termodinâmica 5 Cálculo 2 

Física 2 

Mecanismos 6 Mecânica 2 

Elementos de Máquinas e Representações 6 Desenho Mecânico 

Resistência dos Materiais 

Administração 4 - 

Total de Créditos 26  
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6
o
 

Disciplinas Créd. Pré-requisitos 

Ciências do Ambiente 3 - 

Fenômenos de Transporte 2 5 Cálculo 2 

Termodinâmica 

Processos de Fabricação 4 Mat. Construção Mec. 

Oficina Mecânica  

Tecnologia Mecânica 5 Resistência dos Materiais. 

Materiais de Construção Mecânica 

Optativa  Profissional 10 - 

Total de Créditos 27  
 

7
o
 

Disciplinas Créd. Pré-requisitos 

Higiene e Segurança do Trabalho 3 - 

Máquinas Hidráulicas 5 Fenômenos de transporte 1 

Fenômenos de transporte 2 

Manutenção Industrial 4 Elementos de Máquinas e Repres. 
Máquinas Térmicas  5 Termodinâmica 

Português Instrumental 2 - 

Optativa Profissional 5 - 

Total de Créditos 24  

 

8
o
 

Disciplinas Créd. Pré-requisitos 

Instituições do Direito 2 - 

Monografia 1 4 - 

Economia 4 - 

Inglês Instrumental 3 - 

Acionam. e Cont. Hidráulico e Pneum. 4 Máquinas Hidráulicas 

Optativa Profissional 5 - 

Total de Créditos 22  

 

9
o
  

Disciplinas  Pré-requisitos 

Engenharia Econômica 4 Economia 

Monografia 2 4 Monografia 1 

Sociologia Industrial 4 - 

Optativa Profissional 5 - 

Total de Créditos 17  

 

10
o 

Disciplinas Créd. Pré-requisitos 

Estagio Curricular 24 - 

Total de Créditos 24  

 
 

8.1 - Atividades Complementares  

A formação do estudante em Engenharia Industrial Mecânica do CEFET-

MA não pode e não deve se completar apenas através de suas atividades em 

salas de aula e estudos formais. Sua vida acadêmica deve ser mais ampla 

permitindo a convivência com os setores e agentes desta instituição. 

Desde os primeiros anos do curso, os estudantes são incentivados a 

participar de programas de iniciação científica (PROINTEC, PIBIC, PIC-

FAPEMA), nas mais diversas áreas de pesquisa desenvolvidas nos 
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laboratórios de pesquisa do Departamento de Mecânica e Materiais. Muitos 

estudantes também participam de programas de iniciação científica em outros 

Departamentos  do CEFET-MA (DAÍ, DCE, DEE) propiciando um certo grau de 

interdisciplinaridade em sua formação. Através destes trabalhos de iniciação 

científica, os estudantes entram em contato com métodos de desenvolvimento 

científicos, e geração de novos conhecimentos. 

Vários estudantes de graduação também participam de trabalhos e 

projetos de prestação de serviços solicitados por segmentos da à Universidade. 

Todas estas atividades complementam e reforçam a aquisição das 

competências e habilidades necessárias para que o estudante atinja o perfil 

esperado do profissional em Engenharia Mecânica. 

Além destas atividades, vários alunos participam como representantes 

discentes em vários órgãos colegiados e administrativos da Universidade, de 

acordo com os preceitos estatutários da mesma. 

 

8.2 - Salas Especiais e Laboratórios  

A grade curricular do curso de Engenharia Industrial Mecânica possibilita 

um contato bastante intenso com a prática laboratorial, de vital importância ao 

futuro Engenheiro Mecânico. Esforços cada vez maiores têm sido feitos para 

reduzir o tempo utilizado pelos alunos em aulas expositivas e aumentar a oferta 

de aulas e atividades mais participativas que privilegiam o aprendizado e auto-

aprendizado dos estudantes, de tal forma a despertar  cada vez mais sua 

mente criativa. Neste sentido, apesar das grandes dificuldades financeiras 

encontradas por esta instituição desde a implementação deste curso,  espaços 

físicos e equipamentos adequados para laboratórios de ensino, bem como de 

informática, tem sido e continuam sendo uma das prioridades do CEFET-MA. 

Além da possibilidade de utilização, pelos estudantes de graduação, dos 

diversos laboratórios de pesquisa do Departamento de Mecânica e Materiais, 

bem como de outros Departamentos do CEFET-MA, através de sua inserção 

em projetos de iniciação científica e tecnológica, o curso de engenharia 

mecânica faz uso de salas e laboratórios específicos para o 
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ensino/aprendizado de seus alunos de graduação. O curso de engenharia 

mecânica conta hoje com a seguinte infra-estrutura para o desenvolvimento 

destas atividades:  

o No Departamento de Mecânica e Materiais (DMM): 

1. LABORATÓRIO DE METALURGIA (FUNDIÇÃO/TRATAMENTO 

TÉRMICO). 

2. LABORATÓRIO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA. 

3. LABORATORIO DE METALOGRAFIA E ENSAIOS MECÂNICOS. 

4. LABORATORIO DE TECNOLOGIA E PROCESSOS DE SOLDAGEM. 

5. LABORATORIO DE INSTRUMENTAÇÃO E METROLOGIA. 

6. LABORATÓRIO DE USINAGEM  -PRODUÇÃO MECÂNICA 

7. LABORATÓRIO DE METALOGRAFIA 

8. LABORATÓRIO DE TRATAMENTOS TÉRMICOS 

9. LABORATÓRIO DE ENSAIOS MECÂNICOS 

10. LABORATÓRIO D AUTOMAÇÃO 

11. LABORATÓRIO DE MOTORES 

12. FERRAMENTAL 

o No Departamento de Ciências Exatas (DCE): salas de laboratório 
de ensino de Física Clássica, Termodinâmica, Ótica e Física 
Moderna 

o No Departamento Acadêmico de Química: salas de laboratório de 
Química.  

o No Departamento de Engenharia Elétrica:  

o Laboratório de Informática  para ensino das disciplinas 
relacionadas à computação 

o Sala de Ensino Informatizado para apoio a todas as disciplinas 
que visem estratégias pedagógicas de ensino/aprendizado que 
utilizem microcomputadores pelos estudantes, em sala de aula.  

o Salas com microcomputadores para utilização pelos alunos, com 
auxílio de monitores  

o Salas pró-alunos com microcomputadores para utilização pelos 
alunos,  

Nos laboratórios do Departamento de Engenharia Mecânica, grandes 

esforços têm sido feitos no sentido de manter os equipamentos e materiais 

utilizados para o ensino/aprendizado dos estudantes de graduação atualizados. 

A velocidade com que a tecnologia da área de Engenharia Mecânica se 

altera na atualidade torna o trabalho de manter as disciplinas que dependem de 
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laboratórios uma tarefa bastante árdua. Iniciativas de alguns professores do 

Departamento têm levado a obtenção de recursos externos. 

Não obstante destes louváveis esforços, ainda carecemos de um fluxo 

de recursos significativos, dentro do próprio orçamento, para que os 

equipamentos, componentes e softwares, existentes nos diversos laboratórios 

possam ser mantidos atualizados e de acordo com o desenvolvimento 

tecnológico da atualidade. 

 

8.3 – Projeto ou monografia  de Final de Curso  

 

Para realizá-lo, o estudante deve ter um professor orientador e se 

matricular na disciplina Projeto de Formatura. Embora muitas disciplinas do 

curso tenham atividades de projeto em seus planos pedagógicos, é 

entendimento atual que um trabalho de final de curso, que procure sintetizar os 

conhecimentos dos estudantes, deve ser considerado cada vez de maior 

importância e interesse. Entre as possibilidades de viabilização da 

obrigatoriedade deste projeto de final de curso, está em transformar vários dos 

trabalhos de iniciação científica e tecnológica, já desenvolvidos por grande 

parte dos estudantes de graduação em Engenharia Mecânica, como atividades 

complementares, também em Projetos de Formatura. A obrigatoriedade da 

existência desta importante atividade de formação de nosso estudante está em 

consonância com as DIRETRIZES.  

- Estágio Obrigatório  

A grade curricular do curso de Engenharia Mecânica tem como obrigatória a 

atividade em Estágio, preferencialmente no final do curso. Atualmente esta 

atividade está agregada a 1 crédito trabalho, equivalente a 30 horas semestrais 

na carga horária total do curso. 

Devido à posição geográfica da cidade de São Luís,  pode-se tornar 

necessário a realização de estágios fora da cidade de São Luís ou do Estado 

do Maranhão. Este fato faz com que se procure adequar a grade curricular do 

curso a ter um número pequeno de créditos (horas-aula) em disciplinas nos 
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dois últimos semestres do curso. Para que o estudante possa fazer seu(s) 

estágio(s), ele deve ter um supervisor de estágio pertencente ao quadro 

docente do Departamento de Engenharia Mecânica. Atualmente, o 

Departamento tem colocado apenas alguns  professores como supervisores de 

todos os estágios. Devido ao atual quadro do mercado de trabalho, a maioria 

das empresas tem exigido dos estudantes um número mínimo de 20 horas 

semanais para a realização do estágio, o que tem acarretado uma pressão dos 

estudantes no sentido de maior liberação da carga horária em disciplinas nos 

dois últimos semestres do curso.  

Estes dois problemas, o acompanhamento efetivo do estágio do 

estudante pela Escola, e um tempo maior para dedicação, no final do curso, às 

atividades de estágios deverão ser objetos de estudos aprofundados no prazo 

mais curto possível. 

 

9 Corpo Docente  

O corpo docente responsável pelo curso de Engenharia Mecânica do 

CEFET-MA, é formado por professores dos vários Departamentos da Escola. 

Estes professores, têm na sua maioria, a titulação mínima de Graduação em 

sua área de atuação, sendo que grande parte deles obtidos em Instituições de 

primeira linha no Brasil e exterior. A grande maioria dos docentes está no 

regime DE (regime de dedicação exclusiva) 

 Os professores responsáveis pelas disciplinas da área de Engenharia 

Mecânica pertencem ao Departamento de Mecânica e Materiais do CEFET-MA 

que atualmente conta com um quadro de  31 docentes, sendo 11 com títulos  

de doutor, 09 com título de Mestre, 03 Mestrando, 03 Doutorando, 04 

especiliastas e 01 professores apenas graduados. Ainda com relação ao corpo 

docente do Departamento de Mecânica e Materiais 29 estão em regime de 

dedicação exclusiva ou 40 horas e apenas 01 isto em dedicação parcial (20 

horas de dedicação). 
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TABELA A8 – Relação de Docentes e Titulação 

NOME DO PROFESSOR   TITULAÇÃO 

Adail Barros Filho*  MESTRE 

Alvino Oliveira Melo   MESTRANDO 

Antônio da Silva Martins Filho   DOUTOR 

Antônio Ernandes M. Paiva  DOUTOR 

Antônio José Dias Graça  MESTRE 

Antônio Maia de Oliveira  DOUTOR 

Antônio Santos Araújo Júnior  MESTRE 

Artidônio Dantas Prado  MESTRANDO 

Bruno Ferraz de Oliveira  DOUTOR 

Carmen Célia F. do Nascimento  MESTRE 

Edmilson Baldez das Neves  ESPECIALISTA 

Flávio Salgado Polliti  DOUTOR 

Gedeon Silva Reis  DOUTOR 

José Castro de Souza  GRADUADO 

José Raimundo Pinto Amorim  ESPECIALISTA 

Keyll Carlos Ribeiro Martins  DOUTORANDO 

Kleber Mendes de Figueiredo  DOUTOR 

Lindbergh Souza Monteiro  MESTRE 

Luís do Rosário Costa  MESTRE 

Manoel de Jesus Silva  ESPECIALISTA 

Maria do Perpetuo S. S. Teixeira  DOUTOR 

Mauro Araújo Medeiros  MESTRE 

Paulo César Marques Doval  MESTRE 

Raimundo Nonato B. de Oliveira  DOUTORANDO 

Raimundo Nonato Ferreira Miranda  ESPECIALISTA 

Ricardo Neves Bedoya  DOUTOR 

Rubens Soeiro Gonçalves  DOUTOR 

Silvio Rogério F. Batista  PÓS – DOUTOR 

Tiago do Espírito S. Baldez Neves  MESTRE 

Valdemar Silva Leal  DOUTOR 

Valter Alves de Meneses  ESPECIALISTA 

Waldemir dos Passos Martins  MESTRANDO 

 

Em comparação a outros cursos similares de bom nível do País, este 

quadro é bastante reduzido, o que obriga os docentes a uma grande dedicação 

em graduação para manter também um nível elevado de nosso curso. 

Necessariamente, o CEFET-MA deverá envidar esforços no sentido de 

aumentar este quadro docente para que possamos enfrentar com propriedade 

os desafios tecnológicos que se nos apresentam neste novo século nas 

diversas sub-áreas da Engenharia Mecânica. 


