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Preâmbulo 
  

 

Este documento descreve o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia 

Metalúrgica do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) 

– Unidade de Ensino Descentralizada de Angra dos Reis, em conformidade com a evolução das 

Engenharias da área da Metalurgia.  

No processo de construção deste documento, a Comissão do Curso de Engenharia Metalúrgica e 

o colegiado têm realizado reuniões e discussões para assegurar a efetiva participação e o efetivo 

comprometimento dos docentes, discentes e técnicos administrativos em educação para a 

construção de um projeto pedagógico moderno, representativo, coerente e fundamentado, com o 

propósito de garantir a sólida formação de egressos comprometidos com o desenvolvimento 

econômico, social, humanístico, ambiental e tecnológico da região e do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.  Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca – CEFET/RJ 

 

No Brasil, os Centros Federais de Educação Tecnológica refletem a evolução de um tipo de 

instituição educacional que, no século XX, acompanhou e ajudou a desenvolver o processo de 

industrialização do país. Nesse início do século XXI, o papel destas instituições tem se tornado 

mais e mais relevante ao suprir a carência da sociedade por mão-de-obra técnica especializada. 

 

 

 

1.1 Breve Histórico 
 

 

Situada na cidade do Rio de Janeiro, a instituição ora denominada CEFET/RJ teve essa 

vocação definida desde 1917, quando, criada a escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Brás 

pela Prefeitura Municipal do Distrito Federal – origem do atual Centro –, recebeu a incumbência 

de formar professores, mestres e contramestres para o ensino profissional. Em 1919 passou à 

jurisdição do Governo Federal e, em 1937, ao se reformular a estrutura do então Ministério da 

Educação, também essa Escola Normal foi transformada em liceu destinado ao ensino 

profissional de todos os ramos e graus, como aconteceu às Escolas de Aprendizes Artífices 

(criadas nas capitais dos Estados por decreto presidencial de 1909 para proporcionar ensino 

profissional primário e gratuito) que eram mantidas pela União.  

Em 1937 foi aprovado o plano de construção do liceu profissional que substituiria a Escola 

Normal de Artes e Ofícios. Antes, porém, que o liceu fosse inaugurado, sua denominação foi 

mudada, passando a chamar-se Escola Técnica Nacional, consoante o espírito da Lei Orgânica 

do Ensino Industrial, promulgada em 30 de janeiro de 1942. A essa Escola, instituída pelo 

Decreto-Lei n o 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, que estabeleceu as bases de organização da 

rede federal de estabelecimentos de ensino industrial, coube ministrar cursos de 1 ciclo 

(industriais e de mestria) e de 2 ciclo (técnicos e pedagógicos).  

O Decreto n 47.038, de 16 de outubro de 1959, trouxe maior autonomia administrativa para a 

Escola Técnica Nacional, a qual passou, gradativamente, a extinguir os cursos de 1 ciclo e a 

atuar na formação exclusiva de técnicos. Em 1966, foram implantados os cursos de Engenharia 

de Operação, e introdiu-se assim a formação de profissionais para a indústria em cursos de nível 

superior de curta duração. Os cursos eram realizados em convênio com a Universidade Federal 

do Rio de Janeiro para efeito de colaboração do corpo docente e expedição de diplomas. A 

necessidade de preparação de professores para as disciplinas específicas dos cursos técnicos e 
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dos cursos de Engenharia de Operação levou, em 1971, à criação do Centro de Treinamento de 

Professores, o qual funcionava em convênio com o Centro de Treinamento do Estado da 

Guanabara (CETEG) e o Centro Nacional de Formação Profissional (CENAFOR).  

É essa Escola que, tendo recebido outras designações em sua trajetória – Escola Técnica 

Federal da Guanabara (em 1965, pela identificação com a denominação do respectivo Estado) e 

Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca (em 1967, como homenagem póstuma ao 

primeiro Diretor escolhido a partir de uma lista tríplice composta pelos votos dos docentes) –, 

transforma-se em Centro Federal de Educação Tecnológica pela Lei n o 6.545, de 30 de junho de 

1978.  

Desse modo, desde essa data, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca – CEFET/RJ, no espírito da lei que o criou, passou a ter objetivos conferidos a 

instituições de educação superior, atuando como autarquia de regime especial nos termos do 

Art.4o  da Lei no 5.540, de 21/11/68, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, detentora de 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática e disciplinar.  

Em 06/10/78, através do Parecer no 6.703/78, o Conselho Federal de Educação aprovou a 

criação do Curso de Engenharia, com as habilitações Industrial Mecânica e Industrial Elétrica; 

sendo esta última com ênfases em Eletrotécnica, Eletrônica e Telecomunicações. 

No primeiro semestre de 1979, ingressaram no CEFET/RJ as primeiras turmas do Curso de 

Engenharia, nas habilitações Industrial Elétrica e Industrial Mecânica, oriundas do Concurso de 

vestibular da Fundação CESGRANRIO. 

Em 29/09/82, o então Ministro de Estado da Educação e Cultura, usando da competência que 

lhe foi delegada pelo Decreto  no 83.857, de 15/08/79, e tendo em vista o Parecer no 452/82 do 

CFE, conforme consta do Processo CFE no 389/80 e 234.945/82 do MEC, concedeu o 

reconhecimento do Curso de Engenharia do CEFET/RJ, através da Portaria no 403 (Anexo I), 

publicada no D. O. U. do dia 30/09/82. 

A partir do primeiro semestre de 1998, iniciaram-se os cursos de Engenharia de Produção e 

de Administração Industrial, bem como os Cursos Superiores de Tecnologia. No segundo 

semestre de 2007, deu-se início o Curso de Engenharia Civil. Os cursos eferecidos foram 

gradualmente se diversificando e no ano de 2013 foram oferecidos os seguintes cursos de 

graduação: na Unidade Maracnã - Administração Industrial, Bacharelado em Ciência da 

Computação, Bacharelado em Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais, 

Engenharia de Controle de Automação Industrial, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica – 

Eletrônica, Engenharia Elétrica – Eletrotécnica, Engenharia Elétrica – Telecomunicações, 

Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Tecnólogo em Controle Ambiental, Tecnólogo 

em Sistemas para Internet; na UnED Petrópolis: Licenciatura em Física, Tecnólogo em Gestão de 
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Turismo; na UnED Nova Iguaçu: Controle e Automação, Engenharia de Produção; na UnED 

Friburgo: Licenciatura em Física, Gestão de Turismo; na UnED Itaguaí: Engenharia Mecânica; na 

UnED Angra dos Reis: Engenharia Mecânica. 

A partir de 1992 o Centro passou a ofertar também Cursos de Mestrado em programas de 

Pós-graduação stricto-sensu. Atualmente o CEFET/RJ oferece Mestrado em Tecnologia, cuja área 

de concentração é Tecnologia, Gestão e Inovação, e Mestrado Profissional no Ensino de Ciências 

e Matemática, com duas áreas de concentração: Novas Tecnologias no Ensino da Física e Novas 

Tecnologias no Ensino da Matemática.  

No primeiro semestre de 2008 iniciou-se a primeira turma de Mestrado em Engenharia 

Mecânica e Tecnologia de Materiais. Este Mestrado tem uma única área de concentração, 

Mecânica dos Sólidos e Materiais, para a produção de conhecimento em duas linhas de pesquisa, 

a saber: Modelagem e Simulação de Sistemas Mecânicos, e Processamento e Caracterização de 

Materiais. Em 2013 o CEFET/RJ possuía seis programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

reconhecidos pela CAPES: o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia (PPTEC), com o curso 

de Mestrado Acadêmico em Tecnologia, o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 

Matemática (PPECM), com o curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e 

Matemática, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e Tecnologia de Materiais 

(PPEMM), com o curso de Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica e Tecnologia de 

Materiais, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPEEL), com o curso de 

Mestrado Acadêmico em Engenharia Elétrica, o Programa de Pós-Graduação em Ciência, 

Tecnologia e Educação (PPCTE), com o curso de Mestrado Acadêmico em Ciência, Tecnologia e 

Educação, e o Programa de Pós-Graduação em Relações Etnicorraciais (PPRER), com o curso 

de Mestrado Acadêmico em Relações Etnicorraciais. 

Esse breve histórico retrata, de certa forma, as mudanças que se foram operando no ensino 

industrial no país, notadamente no que diz respeito à ampliação de seus objetivos, voltados, cada 

vez mais, para atuar em resposta aos níveis crescentes das exigências profissionais do setor 

produtivo em face do avanço tecnológico e da globalização econômica. Os Centros Federais de 

Educação Tecnológica, por sua natural articulação com esse setor, são sensíveis à dinâmica do 

desenvolvimento, constituindo-se em agências educativas dedicadas à formação de recursos 

humanos capazes de, em diferentes níveis de intervenção, aplicar conhecimentos técnicos e 

científicos às atividades de produção e serviços.  

Em linha com a sua história, o reconhecimento social da antiga Escola Técnica, o CEFET/RJ 

expandiu-se academicamente e em área física. Hoje, a instituição conta com uma unidade-sede 

(Maracanã), e sete unidades de ensino descentralizadas – uma em Nova Iguaçu, município da 

Baixada Fluminense; outra em Maria da Graça, bairro da cidade do Rio de Janeiro; além de outras 
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cinco localizadas nos municípios de Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Angra dos Reis e Valença. 

Sua atuação educacional inclui a oferta regular de cursos de ensino médio e de educação 

profissional técnica de nível médio, cursos de graduação (superiores de tecnologia e 

bacharelado), cursos de mestrado, além de atividades de pesquisa e de extensão, estas incluindo 

cursos de pós-graduação lato sensu, entre outros. 

Além disso, integrando inclusive o Pólo Universitário da Baixada Fluminense, o CEFET/RJ é 

desafiado e se desafia a contribuir no desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e da região, 

atento às Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior do país. Voltado a 

uma formação profissional que deve ir ao encontro da inovação e do desenvolvimento tecnológico, 

da modernização industrial e potencialização da capacidade e escala produtiva das empresas 

aqui instaladas, da inserção externa e das opções estratégicas de investimento em atividades 

portadoras de futuro – sem perder de vista a dimensão social do desenvolvimento –, o Centro se 

reafirma como uma instituição pública que deseja continuar a formar quadros para os setores de 

metal-mecânica, petroquímica, energia elétrica, eletrônica, telecomunicações, informática e outros 

que conformam a produção de bens e serviços no país.  

 

 

1.2 Unidade de Ensino Descentralizada de Angra dos Reis 
 

 

O propósito desta seção é tecer algumas considerações acerca da Unidade de Ensino 

Descentralizada (UnED) de Angra dos Reis. Antes, porém, apresentam-se algumas informações 

sobre o município. 

De acordo com o IBGE (2010), Angra dos Reis possui cerca de 170.000 habitantes. A cidade 

localiza-se na meso região sul fluminense, no oeste do estado do Rio de Janeiro, e ocupa área 

territorial estimada em 820 km2. O município está próximo de dois polos econômicos e centros 

emissores da Região Sudeste: Rio de Janeiro (157 km) e São Paulo (396 km).  

Com relação à economia, o setor industrial de Angra dos Reis gira em torno das seguintes 

atividades: i) indústria naval; ii) geração de energia elétrica; iii) portos; iv) turismo; e, v) pesca.  

As demandas técnicas e profissionais apresentadas pelo setor industrial do município, 

justificou a implantação de uma escola técnica, contextualizada sob a égide do ensino de 

qualidade, princípios éticos, sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

Em consonância com o exposto, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow 

da Fonseca, UnED Angra dos Reis, representa uma parcela do incentivo do Governo Federal ao 
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desenvolvimento da região, participando no processo de educação profissional e tecnológica da 

população. 

As atividades da UnED Angra dos Reis iniciaram-se no segundo semestre do ano letivo de 

2010, com a abertura do Curso Técnico em Mecânica. Já no segundo semestre de 2013, com o 

propósito de verticalizar o ensino, iniciou-se o Curso de Engenharia Mecânica. 

Assim, a Unidade vem assumindo a missão institucional do CEFET/RJ de promover a 

educação mediante atividades de ensino, pesquisa e extensão que propiciem, de modo reflexivo e 

crítico na interação com a sociedade, a formação integral (humanística, científica e tecnológica, 

ética, política e social) de profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento cultural, 

tecnológico e econômico dessa mesma sociedade. 

A Unidade ocupa uma área de 10.200 m2. No entanto, apenas uma fração dessa área está 

edificada contendo 14 salas de aula, 15 salas destinadas aos laboratórios, um auditório, uma 

biblioteca, uma quadra poliesportiva, um estacionamento, e espaços de natureza educativa. A 

UnED conta também com instalações administrativas, sala de acompanhamento pedagógico e 

orientação educacional. Por fim, tem-se um local reservado para uma cantina. 

Atualmente, na UnED atuam treze professores de dedicação exclusiva (DE). Além desses, há 

cinco professores temporários com uma vasta experiência profissional. Completando o quadro, há 

dezesseis profissionais técnico-administrativos que desempenham diversas funções no que tange 

a área administrativa e acadêmica.  

 

1.3 Apresentação 
 

Este projeto trata da criação do Curso de Engenharia Metalúrgica com aprofundamento do 

campo de estudo em materiais, incorporado ao desejo institucional de expansão da atuação 

tecnológica centrada na produção-industrial, possibilitando a ampliação da Unidade de Ensino 

Descentralizada de Angra dos Reis.  

A proposta pedagógica a ser implantada foi elaborada em consonância com os parâmetros 

estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei no 9.394/96, nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia (resolução CNE/CES no 

11/2002), atendendo as recomendações das Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de 

Engenharia norteadora por princípios, fundamentos, condições e procedimentos estabelecidos 

pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, para aplicação em 

âmbito nacional na organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos dos Cursos de 

Graduação em Engenharia das Instituições do Ensino Superior.  
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O Curso de Engenharia Metalúrgica busca assegurar uma formação capaz de absorver e 

desenvolver novas tecnologias, estimulando a atuação do egresso na identificação e resolução de 

problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, 

com visão ética e humanística. 

Quanto à formação do engenheiro, este Curso proposto tem por objetivo dotar o profissional 

dos conhecimentos requeridos para o exercício de competências e habilidades, as quais serão 

posteriormente reafirmadas no Projeto Pedagógico, que demonstrará claramente como o conjunto 

das atividades previstas garantirá o perfil desejado de seu aluno egresso, incentivando o exercício 

de sua autonomia e criatividade.  

O Curso de Engenharia Metalúrgica apresenta o compromisso com o ato pedagógico e com o 

desenvolvimento científico-tecnológico e industrial da região. Estas circunstâncias requerem, de 

tempos em tempos, a atualização de seu conteúdo e de sua forma para que o Projeto do Curso 

ajuste-se, modifique-se, e adapte-se em sua busca de novos recursos e de novas metodologias 

considerando: os avanços da ciência e as transformações sociais; as relações de/no trabalho; as 

alternativas sócio-políticas; as questões de meio ambiente; a construção de uma sociedade 

sustentável; as atividades teóricas-práticas; as atividades complementares (o contexto e a 

interdisciplinaridade); a graduação como etapa inicial da formação e a necessidade da atualização 

constante; a relação entre ensino, pesquisa e extensão. Para tanto, a Proposta do Projeto do 

Curso de Engenharia Metalúrgica está sendo apresentada mediante conceituações claras nos 

seus aspectos constitutivos explicitados no presente documento.  

As propostas apresentadas neste projeto estão em consonância com as orientações 

estabelecidas pelo MEC na elaboração das Diretrizes Curriculares, uma vez que: 

 demonstram a preocupação com a qualidade do Curso de Graduação de modo a 

permitir o atendimento das contínuas modificações do mercado de trabalho; 

 ressaltam a necessidade da formação de um profissional generalista que irá 

buscar na Educação Continuada conhecimentos específicos e especializados;  

 apontam a necessidade de desenvolvimento e aquisição de novas habilidades 

para além do ferramental técnico da profissão; 

 valorizam as atividades externas, pleiteando para elas valores a serem 

quantificados na formação do graduando em Engenharia; 

 discutem a necessidade de adaptação do conteúdo programático às novas 

realidades que se apresentam ao CEFET,/RJ passando estas adaptações inclusive 

pela criação de novas disciplinas ou modificação das cargas horárias já existentes. 
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1.4 O Processo de Construção do Projeto Pedagógico 
 

 

Em virtude da rápida evolução tecnológica a que os cursos de engenharia estão sujeitos, é 

importante que o Projeto Pedagógico do Curso seja constantemente reavaliado, discutido e 

ajustado. O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é um instrumento de concepção de ensino e 

aprendizagem de um curso que possibilita identificar os objetos, o perfil do egresso, a estrutura do 

curso, os procedimentos de avaliação e os instrumentos normativos de apoio. A divulgação do 

PPC é importante para toda a comunidade, tanto externa quanto interna à instituição de ensino. 

Afinal, além de possibilitar aos candidatos ao curso conhecerem a proposta de perfil de formação 

e possíveis áreas de atuação, serve como diretriz operacional e organizacional para docentes, 

discentes e técnicos administrativos em educação pautarem suas ações para a efetiva formação 

do perfil do egresso pretendido. 

O coordenador do curso, com o apoio dos professores, técnicos administrativos e discentes, 

empregará parte de seus esforços para: 

 Realizar seminários de divulgação do PPC com participação aberta aos docentes, 

discentes e técnicos administrativos; 

 Realizar atividades para atrair alunos de escolas de ensino médio para o curso; 

 Publicar o PPC e atas das reuniões no site do CEFET/RJ – UnED Angra 

(http://portal.cefet-rj.br) 

 

 

2. Justificativa e objetivos 
 

 

A área de Engenharia Metalúrgica tem mantido sua importância no desenvolvimento de todos 

os países industrializados mesmo com a explosão de progresso em outros setores como o de 

Informática, de Biotecnologia, de Nanotecnologia, etc.  

Nas últimas décadas, o Estado do Rio de Janeiro tem recebido crescentes investimentos 

industriais. As empresas nacionais e internacionais aqui instaladas e as microempresas 

registradas reafirmam possibilidades para a ampliação de espaços profissionais gerando 

empregos no setor industrial, gerando a necessidade de uma política de formação de recursos 

humanos capaz de  atender e ultrapassar as demandas por novos processos produtivos, 

especialmente no setor metalúrgico. Para tanto, faz-se necessária a existência de um 
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investimento acadêmico que viabilize a formação de profissionais qualificados, gerando um campo 

de saber especializado que possibilite uma real interação e comprometimento social com o setor 

produtivo, de modo a construir elos e assegurar projetos e a manutenção de um fluxo continuado 

e atualização de conhecimentos.  

A criação do curso de Engenharia Metalúrgica tem como objetivos: 

  Formar engenheiros metalúrgicos com uma sólida formação técnica e científica 

que habilite o profissional a produzir e desenvolver novas tecnologias, proporcione 

uma atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas para 

enfrentamento de questões políticas, sócio-econômicas, ambientais e culturais, 

com visão ética e humanística em atendimento às necessidades da sociedade.  

 

   Fornecer um conhecimento multidisciplinar relacionados com a estrutura, 

propriedades, desempenho, síntese, processamento e uso dos materiais, em 

especial o aço, modelagem, controle e instrumentação de processos; 

caracterização de materiais; avaliação de propriedades; otimização do 

desempenho e análise de falha, pontos vitais para o desenvolvimento das áreas 

vinculadas com a metalurgia, indústrias automobilística, petrolífera, aeroespacial, 

química e de energia.  

 

   Possibilitar o ingresso ágil e consistente em mercados emergentes, ainda 

carentes de mão-de-obra especializada. 

 

   Ampliar os conhecimentos da engenharia metalúrgica em geral mediado pelo 

investimento científico-tecnológico do CEFET-RJ, oferecendo à comunidade 

acadêmica e à sociedade insumos e benefícios passíveis de apropriação pelos 

setores industriais e de esclarecimento da sociedade em geral. 

 

 

2.1 Análise do Mercado de Trabalho 
 

 

O objetivo desta análise é descrever os espaços atualmente ocupados pelos engenheiros a 

fim de obter subsídios para auxiliar a definição do perfil dos egressos dos cursos de engenharia. 

Os dados utilizados são baseados na consolidação sistematizada do Relatório Anual de 

Informações Sociais (RAIS/MTE), realizada pela Federação Interestadual de Sindicatos de 
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Engenheiros e consubstanciado no documento “O mercado formal de trabalho dos profissionais 

do sistema CONFEA/CREA”1. 

 Atualmente são registrados no sistema CONFEA/CREA, aproximadamente, 170 mil 

profissionais distribuídos por categoria conforme o gráfico da Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Distribuição dos Profissionais do Sistema CONFEA/CREA por Categorias Profissionais 

 

Adicionalmente, a Figura 2 mostra a inspeção das faixas de remuneração média2 dentre 

as categorias profissionais do sistema CONFEA/CREA. 

                                                             
1
“O mercado formal de trabalho dos profissionais do sistema CONFEA/CREA/FISENGE e DIEESE”. Rio de Janeiro : 

Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, 2007. 

2
O conceito de média foi ajustado à disponibilidade dos dados da pesquisa. Assim, o valor da faixa de remuneração “até 10 SM” foi 

considerado, para os fins deste cálculo, igual a 8 Salários Mínimos, pelo fato de ser o piso da profissão. Foi considerado 12,5 Salários 

Mínimos como representativo da segunda faixa de remuneração (de 10,1 a 15 SM). Por fim, a última faixa considera – maior do que 15 

SM – 15 salários mínimos.  

Engenheiros
82%

Agrônomos 
10%

Arquitetos
6%

Geólogos
2%

Categorias Profissionais
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Figura 2 - Remuneração Média dos Profissionais do Sistema CONFEA/CREA 

 

Outro dado interessante refere-se à remuneração média dos professores do ensino 

superior. Apesar da penúltima posição, a remuneração média exclusiva dos professores das IES 

públicas supera a média das demais categorias profissionais, exceto a de geólogos e geofísicos.  

A ocupação dos profissionais do sistema CONFEA/CREA nos principais setores da 

atividade econômica é apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Ocupação dos Profissionais do Sistema CONFEA/CREA 

Atividade Econômica Engenheiros Agrônomos Arquitetos Geólogos Total 

Comércio e Serviços 32% 39% 38% 40% 33% 

Indústria da 

transformação 
31% 8% 5% 16% 27% 

Administração 

Pública 
10% 35% 41% 11% 14% 

Construção Civil 14% 1% 13% 4% 12% 

Serviços de Utilidade 

Pública 
9% 1% 2% 6% 8% 

Outros 4% 16% 1% 23% 5% 

 

Observa-se que quase dois terços (63%) dos engenheiros estão desempenhando suas 

atividades profissionais nas indústrias de transformação e nas atividades de comércio/serviços. A 

elevada participação de engenheiro no setor de comércio/serviços deve ser interpretada como 

Remuneração Média em Salários Mínimos 

12,1

11,1
10,6

13,4

10,7

12,7

Engenheiros Agrônomos Arquitetos Geólogos Professores de

IES

IES-Públicas
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motivação adicional para ampliar as habilidades e competências na formação da graduação do 

engenheiro. 

A estrutura de ocupação dos profissionais do sistema CONFEA/CREA está consolidada na 

Tabela 2. Como pode ser observado, 71% dos engenheiros atuam nas organizações privadas 

com e sem fins lucrativos. Este percentual corresponde a, aproximadamente, 95 mil profissionais. 

Esta elevada participação aponta para o principal absorvedor da mão-de-obra dos egressos de 

nossos cursos. Por outro lado, praticamente metade dos Geólogos/geofísicos ocupa posições nas 

entidades empresariais estatais.  

 

Tabela 2 - Estrutura de Ocupação Profissional 

Natureza do Estabelecimento Engenheiros Agrônomos Arquitetos Geólogos 

Setor Público 12% 34% 41% 11% 

Organizações Estatais 17% 23% 13% 49% 

Organizações Privadas 68% 33% 40% 38% 

Sem fins lucrativos e outros 3% 10% 6% 2% 

 

 

Esta distribuição deve ser observada e contextualizada para moldar o perfil do egresso do 

nosso curso e, consequentemente, para estruturar os conteúdos que devem ser oferecidos em 

nossa instituição.  

Sabe-se que os processos de seleção para os órgãos públicos e entidades estatais são 

efetivados por concursos públicos. Apesar do contínuo aperfeiçoamento, estes processos 

priorizam os conhecimentos técnicos adquiridos. O processo de seleção para o ingresso em 

organizações privadas valoriza o currículo e a formação acadêmica dos pretendentes, porém 

difere, principalmente, nas avaliações de potenciais e habilidades comportamentais como, por 

exemplo: 

 capacidade de síntese nas comunicações escritas e orais; 

 organização e planejamento; 

 liderança e empreendedorismo;  

 articulação e postura ética nos trabalhos de equipe.  
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Normalmente, nas empresas mais estruturadas com área de recursos humanos, estes 

atributos são observados em dinâmicas de grupos com os pretendentes aos cargos oferecidos. A 

avaliação é realizada por profissionais das áreas em que as vagas estão disponíveis e dos 

profissionais da área de recursos humanos.   

 

 
2.2 O Perfil Profissional Pretendido 

 

 

O Curso de Engenharia Metalúrgica visa a formação de profissionais versáteis, com forte 

embasamento científico e tecnológico, preparados para se adaptar a um mercado globalizado e 

em constante transformação, e que os tornem requisitados e capazes de prever, projetar e 

implementar as necessárias e constantes inovações tecnológicas em diferentes áreas de 

atividades.  

A formação de um Engenheiro Metalurgista é multidisciplinar. Além de atuar na extração, 

transformação e aplicação dos metais e demais materiais, ele também trabalha na administração, 

gestão de recursos humanos e gestão financeira, não apenas na indústria metalúrgica, mas 

também em outras áreas. O Engenheiro Metalurgista é, ao mesmo tempo, um engenheiro de 

processos (quando extrai o metal e cuida dos problemas ecológicos decorrentes desta extração), 

um engenheiro de materiais (quando caracteriza, determina as propriedades e aplica os 

materiais), um engenheiro de fabricação (quando produz peças, instalações e estruturas) e, 

finalmente, um administrador e gerente (quando administra e gerencia setores, departamentos, 

empresas e outras instituições privadas ou públicas). 

Os profissionais egressos do Curso poderão atuar como empregados, gestores ou autônomos 

nas áreas relacionadas com o curso. Poderão também se inserir em empresas prestadoras de 

serviços e empresas de consultoria atuando no estudo de viabilidades, manutenção, consultoria, 

assessoria, fiscalização, perícias, laudos técnicos, ou ainda, poderão tornar-se empreendedores. 

 

 

2.3 Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 
 

 

(i) Implementar linhas de pesquisa de valor estratégico para a região e para o país através de 

Grupos de Pesquisa formados por professores, pesquisadores e estudantes (bolsistas ou não) os 

quais atuam no âmbito do curso de Engenharia Metalúrgica.  
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(ii) Fomentar ações conjuntas com outras IES e também com entidades governamentais (por 

exemplo, ELETRONUCLEAR) contemplando a pesquisa científica, tecnológica e de inovação.  

(iii) Promover capacidade de investigação, decisão e organização, trabalho em equipe, liderança, 

gestão de conflitos, auto-avaliação e comunicação escrita e oral entre outras. 

(iv) Criação de empresas júnior dentro do CEFET/RJ Angra dos Reis. 

(v) Implementar diversos laboratórios que atendam à demanda do curso. 

(vi) Executar programas de apoio à graduação através de bolsas.  

 

 

3. Perfil do Curso 
 

 

O Curso de Graduação em Engenharia Metalúrgica do CEFET/RJ Angra deverá formar 

profissionais capazes de: 

 Atuar na produção e serviços; 

 Serem empreendedores ou profissionais autônomos; 

 Prosseguirem seus estudos na pós-graduação passando a atuar na área 

acadêmica ou como pesquisadores em centros de pesquisa. 

De acordo com o I Seminário sobre Diretrizes Curriculares para os cursos de Graduação 

(ABENGE - 1998), o egresso deve possuir: 

"Sólida formação científica e profissional geral que capacite o engenheiro a absorver e 

desenvolver novas tecnologias, permitindo a sua atuação crítica e criativa na identificação e 

resolução de problemas, considerando seus aspectos econômicos, sociais e ambientais, com 

visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade". 

      O Projeto Pedagógico de Curso de Engenharia Metalúrgica, contempla, 

fundamentalmente, os seguintes pontos: 

a) Formação generalista, com sólidos conhecimentos nas áreas de formação básica, geral e 

profissional do Curso, incluindo aspectos humanísticos, sociais, éticos e ambientais; 

b) Capacidade para resolver problemas concretos, modelando situações reais, promovendo 

abstrações e adequando-se a novas situações; 
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c) Capacidade de análise de problemas e síntese de soluções, integrando conhecimentos 

multidisciplinares; 

d) Capacidade de elaboração de projetos e proposição de soluções técnicas e 

economicamente competitivas; 

e) Capacidade de absorver novas tecnologias e de visualizar, com criatividade, novas 

aplicações para a Engenharia Metalúrgica; 

f) Capacidade de comunicação e liderança para trabalho em equipes multidisciplinares; 

 

3.1 Integralização do Curso 
 

O curso é integral e tem duração prevista de dez períodos (ou semestres) letivos, sendo o 

número mínimo aceito para integralização do Curso de 9 períodos, e o máximo de 18 períodos. A 

carga total do curso é de 3945 horas-aula. Este total engloba as disciplinas Obrigatórias, Eletivas, 

Atividades Complementares e o Trabalho de Conclusão de Curso. Adicionando-se o Estágio 

Curricular Obrigatório com no mínimo 360 horas, obtém-se um total de 4305 horas. 

 

 
3.2 Estrutura do Curso 

 

 

A estrutura curricular do curso de Engenharia Metalúrgica foi preparada para atender às 

exigências do Conselho Nacional de Educação (CNE) e às resoluções do CEFET/RJ em termos 

de formação acadêmica e carga horária, bem como visando formar o perfil do egresso desejado. 

Além disso, o PARECER CNE/CES Nº 184/2006 estabelece a carga horária mínima dos cursos 

de Engenharia em 3600 horas-aula e a RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 11 institui diretrizes 

curriculares nacionais de cursos de graduação em Engenharia. Esta resolução define a estrutura 

do curso de Engenharia composto por três núcleos de conhecimentos: i) núcleo de conteúdos 

básicos, ii) núcleo de conteúdos profissionalizantes e iii) núcleo de conteúdos específicos. 

Nesse aspecto, o núcleo de conteúdos básicos contempla as disciplinas comuns a todas as 

áreas das ciências de engenharia, que proporcionam a base indispensável ao engenheiro, tanto 

no ramo da tecnologia, quanto no ramo da formação do engenheiro, como na interface com outras 

áreas, preparação para a pesquisa e formação humana. A resolução também estabelece que o 

núcleo de conteúdos básicos do curso deve conter cerca de 30% da carga horária mínima. 

A Tabela 3 apresenta a relação entre os conteúdos básicos e as cadeiras que devem ser 

cursadas pelos alunos do curso. 
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Tabela 3 – Disciplinas do Núcleo de Conteúdos Básicos 

DISCIPLINAS DO NÚCLEO DE 

CONTEÚDOS BÁSICOS 

Aulas Semanais 
Créditos 

Carga 

Horária Teórica Prática Estágio 

Cálculo I 5 0 0 5 75 

Álgebra Linear I 2 0 0 2 30 

Desenho 4 0 0 4 60 

Metodologia Científica 2 0 0 2 30 

Física I 4 0 0 4 60 

Química Geral 2 2 0 3 60 

Química Inorgânica 3 2 0 4 75 

Introdução à Engenharia 2 0 0 2 30 

Cálculo II 4 0 0 4 60 

Cálculo Numérico 2 2 0 3 60 

Desenho Técnico  3 0 0 3 45 

Física II 4 0 0 4 60 

Álgebra linear II 3 0 0 3 45 

Computação 2 2 0 3 60 

Química Analítica 3 2 0 4 75 

H.C.S 2 0 0 2 30 

Cálculo III 4 0 0 4 60 

Estatística 3 0 0 3 45 

Cálculo IV 3 0 0 3 45 

Física III 2 2 0 3 60 

Física IV 2 2 0 3 60 

Normalização e Confiabilidade 3 0 0 3 45 

Ciências do Ambiente 2 0 0 2 30 

Total 66 14 0 73 1200 

Porcentagem da carga horária mínima: 30,42 % 

 

Com relação ao núcleo de conteúdos profissionalizantes, este leva em consideração as 

disciplinas que proporcionam conhecimentos indispensáveis para atuarem na área da engenharia 

escolhida. Para este caso, o curso deve conter cerca de 15% da carga horária mínima. 

A Tabela 4 apresenta a relação entre os conteúdos profissionalizantes e as cadeiras que 

devem ser cursadas pelos alunos do curso. 
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Tabela 4 – Disciplinas do Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes. 

DISCIPLINAS DO NÚCLEO DE 

CONTEÚDOS PROFISSIONALIZANTES 

Aulas Semanais 
Créditos 

Carga 

Horária Teórica Prática Estágio 

Fenômenos de Transporte 4 0 0 4 60 

Mecânica dos Materiais 3 0 0 3 45 

Elementos de Máquinas I 4 0 0 4 60 

Elementos de Máquinas II 4 0 0 4 60 

Resistência dos Materiais I 4 0 0 4 60 

Resistência dos Materiais II 4 0 0 4 60 

Mecânica dos Fluidos 4 2 0 5 90 

Mecânica I 3 2 0 4 75 

Mecânica II 3 2 0 4 75 

Eletricidade Básica 3 2 0 4 75 

Total 39 8 0 43 660 

Porcentagem da carga horária mínima: 16,73 % 

 

Por fim, o núcleo de conteúdos específicos é constituído pelas disciplinas que 

proporcionam a base específica para a atuação na Engenharia Metalúrgica. Consiste em 

extensões e aprofundamentos dos conteúdos do núcleo de conteúdos profissionalizantes, bem 

como de outros conteúdos destinados a caracterizar modalidades. 

A Tabela 5 apresenta a relação entre os conteúdos específicos e as cadeiras que devem 

ser cursadas pelos alunos do curso. 
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Tabela 5 – Disciplinas do Núcleo de Conteúdos Específicos. 

DISCIPLINAS DO NÚCLEO DE 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

Aulas Semanais 
Créditos 

Carga 

Horária Teórica Prática Estágio 

Ciência dos Materiais 3 2 0 4 75 

Físico-Química Metalúrgica I 4 0 0 4 60 

Físico-Química Metalúrgica II 4 0 0 4 60 

Fenômeno de Transportes Metalúrgicos 4 0 0 4 60 

Metalurgia Física I 4 0 0 4 60 

Metalurgia Física II 4 0 0 4 60 

Metalografia 4 2 0 5 90 

Tratamento de Minérios 4 0 0 4 60 

Pirometalurgia 3 0 0 3 45 

Fundição 3 0 0 3 60 

Tratamentos Térmicos 3 2 0 4 75 

Soldagem 4 2 0 5 90 

Corrosão I 4 0 0 4 60 

Corrosão II 4 2 0 5 90 

Hidro e Eletrometalurgia 3 0 0 3 45 

Siderurgia I 4 0 0 4 60 

Siderurgia II 4 0 0 4 60 

Conformação Mecânica 4 0 0 4 60 

Solidificação e Sinterização 4 0 0 4 60 

Ensaios Destrutivos dos Materiais 4 2 0 5 90 

Ensaios Não Destrutivos dos Materiais 4 2 0 5 90 

Técnicas de Caracterização de Materiais 4 2 0 5 90 

Transformação de Fases 4 0 0 4 60 

Fratura dos Materiais 4 0 0 4 60 

Seleção de Materiais 3 0 0 3 45 

Simulação de Sistemas de Engenharia 3 0 0 3 45 

Materiais Refratários 3 0 0 3 45 

Optativa I 4 0 0 4 60 

Optativa II 4 0 0 4 60 

Projeto Final I 0 4 0 2 60 

Projeto Final II 0 4 0 2 60 

Total 108 24 0 120 1995 

 

Porcentagem da carga horária mínima: 

 

50,57 % 
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3.3 Proposta Pedagógica 

 

O Curso incorpora ao processo formativo uma base comum de conhecimentos como 

fundamentos para formação do engenheiro, consolidando a oferta do primeiro ano. A partir do 

segundo ano, o aluno cursará também disciplinas de conteúdo de formação complementar e da 

formação profissional caracterizando um percurso-fluxo contínuo norteado pela integralização 

curricular. Ao final do sexto semestre o aluno será orientado a fazer as disciplinas com conteúdo 

de formação profissional específicas orientadas para a habilitação em materiais ou o 

aprofundamento de estudos em metalurgia. Assim, caso o aluno conclua o curso de materiais sem 

integralizar os créditos necessários a habilitação em metalurgia, poderá após graduado retornar 

ao curso através do recurso do recadastramento, e assim proceder a complementação de estudos 

orientado por um plano agendado junto a coordenação do curso e, em seguida proceder o 

apostilamento ao diploma.  

A formação geral está apoiada na utilização de conceitos oriundos das áreas de Física, 

Química, Matemática, Estatística e Informática, bem como nos mais modernos fundamentos de 

Gestão Ambiental e de Gerenciamento da Qualidade.  

Nessa perspectiva, a organização curricular considerou como princípios orientadores:  

 Desenvolver atividades de ensino e de iniciação científica para que o aluno 

pense com liberdade e saiba agir criticamente no contexto social mais amplo 

(desenvolver no aluno o saber-pensar e o saber-agir com reflexão e criatividade);  

 Enfatizar a integração da formação geral com a específica como condição básica 

para a formação profissional/humana, ao associar ciência, técnica e humanismo 

ético;  

 Relacionar teoria e prática, pois os conhecimentos devem sempre ser/estar, de 

alguma forma, vinculados à atividade prática dos seres humanos no mundo 

natural e social;  
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 Criar condições para a busca do diferente, do novo (inusitado), de forma 

conseqüente;  

 Enfatizar a importância e a necessidade da continuidade de estudos na 

formação profissional;  

 Relacionar docência, ciência, pesquisa e extensão na prática pedagógica, 

criando condições para o pensamento crítico e criativo. 

 

3.4 Organização Curricular  
 

O Curso será implantado no período diurno, com aulas acontecendo no horário 

compreendido das 8:30 as 13:00 horas e 14:30 as 18:00 horas. 

O curso integraliza uma carga horária de 3600 horas contemplando disciplinas obrigatórias 

e eletivas, com conteúdos básicos, profissionalizantes e específicos atendendo as 

recomendações prescritas nas diretrizes curriculares para os cursos de engenharia.  

O Curso de Engenharia Metalúrgica contempla a seguinte estrutura:  

 Duração média de cinco anos  

 Turma de 25 alunos com uma entrada por semestre.  

O ingresso no Curso de Graduação em Engenharia Metalúrgica do CEFET/RJ UnED de 

Angra dos Reis se dá através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Como se sabe, este é um 

sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), no qual as instituições 

públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem). 

Também é possível o ingresso mediante transferência interna e externa; por convênio de 

Intercâmbio Cultural e o reingresso para os portadores de diplomas de graduação em áreas 

correlatas à Engenharia Metalúrgica. Existe a possibilidade de transferência ex-ofício: 

transferência regida por legislação específica aplicada a funcionários públicos federais e militares. 

A definição da estrutura curricular de Curso de Graduação em Engenharia Metalúrgica 

baseou-se na LEI 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, de 1996, que 

estabeleceu Diretrizes Curriculares assegurando às instituições de ensino superior ampla 

liberdade na composição da estrutura e dinâmica do Curso e na especificação das especificidades 

das unidades de estudo a serem ofertadas na forma de habilitações.  
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Os conteúdos pedagógicos propostos para o Curso, em consonância com o perfil 

profissional dos egressos, estão baseados na Resolução do CNE/CES de 11 de março de 2002, 

articulando quatro grupos de disciplinas classificadas como: de conteúdos básicos, conteúdos de 

profissionalizantes, conteúdos específicos, e conteúdos complementares.  

As disciplinas com conteúdo de formação básica, todas obrigatórias, visam proporcionar ao 

aluno uma formação básica científica e tecnológica, que forneçam meios adequados para o 

desenvolvimento de uma visão crítica sobre o cenário em que está inserida sua profissão, 

incluindo as dimensões históricas, econômicas, políticas e sociais.  

As disciplinas com conteúdo de formação profissional, todas obrigatórias, têm por 

finalidade promover capacitação instrumental ao aluno, através do estabelecimento de métodos 

de análise e de síntese, e aprofundamento teórico-prático do ferramental que foi desenvolvido nas 

disciplinas de formação básica para que possa intervir no desenvolvimento da área da engenharia 

Metalúrgica, seja na análise ou na síntese de soluções de problemas.  

As disciplinas com conteúdo de formação profissional específico, têm por finalidade o 

aprimoramento de técnicas avançadas em uma área específica da engenharia Metalúrgica, 

proporcionando ao aluno, um refinamento do campo de estudo.  

 

 

4 Diretrizes e normas para Estágio Curricular  

 

O estágio curricular tem caráter obrigatório, devendo contemplar um período mínimo de 

duração de 360 horas, conforme as Diretrizes e Bases Curriculares dos Cursos Técnicos do 

CEFET/RJ. O estágio curricular obrigatório só pode ser feito pelo aluno que já tiver cursado 900 

horas, aproximadamente 60% do Curso.  

O CEFET/RJ, UnED Angra dos Reis, realiza acompanhamento individual do aluno durante 

o período de realização do estágio através de um docente e um servidor técnico-administrativo 

especializado. Este acompanhamento se dá através de um professor orientador e/ou supervisor, e 

na formalização e monitoramento dos procedimentos administrativos.  

Após a finalização do estágio, o aluno deve redigir um relatório final de estágio onde 

descreve as principais atividades realizadas na empresa. São aceitas também como estágio 

curricular, as atividades desenvolvidas junto a professores da UnED Angra relacionadas com os 

laboratórios. Além disso, o aluno com 6 meses ou mais de trabalho na área e comprovado em 

documento (por exemplo, Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS), terá seu estágio 

regularizado.  

Os principais documentos de acompanhamento são listados a seguir:  

1) Solicitação de Carta de Apresentação para Estágio;  

2) Termo de Compromisso de Estágio;  
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3) Plano de estágio;  

4) Convênio para concessão de Estágio;  

5) Ficha de avaliação de estagiário;  

6) Declaração de cumprimento de 360 horas de estágio.  

 

5 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  

 

Como parte essencial da formação, a aluno deverá elaborar um Trabalho de Conclusão de  

Curso (TCC). O Trabalho de Conclusão de Curso é uma atividade de síntese e integração de 

conhecimento no processo da formação profissional e é uma exigência curricular obrigatória para 

a obtenção do diploma do Curso de Graduação em Engenharia Metalúrgica.  

A finalização do TCC equivale a uma carga horária de 72 horas que passam a integrar o 

histórico escolar do aluno. Esta carga horária visa contemplar o tempo investido pelo estudante 

com seu  professor  orientador  levando-se  em  consideração:  i)  pesquisa  bibliográfica,  ii) 

experimentos nos laboratórios, iii) implementação computacional, iv) testes, v) redação do texto, 

vi) apresentação oral, e vii) confecção dos ajustes sugeridos pela banca examinadora. Também 

deve-se considerar o tempo investido em reuniões semanais com o professor responsável pela 

disciplina para a disseminação de informações referentes à estruturação básica de um projeto, 

padronização das formas de apresentação e escrita e a adequação da apresentação oral de cada 

projeto.  

O Trabalho de Conclusão de Curso consiste no desenvolvimento de um projeto técnico, 

em torno do qual o aluno deverá integrar diversos conceitos, teorias, técnicas, procedimentos e 

conhecimentos no campo da Metalurgia. Também se objetiva com este trabalho o exercício da 

capacidade de comunicação oral, gráfica e escrita, de acordo com as normas vigentes para textos 

técnicos e científicos. O docente responsável pela disciplina disponibiliza um formato padrão de 

apresentação que deve ser seguido por todos os alunos na elaboração do TCC. Vale esclarecer 

que este trabalho deverá corresponder a uma síntese da produção de conhecimentos 

desenvolvidos pelo aluno.  

Com relação a banca examinadora, esta deverá ser composta de pelo menos três 

professores sendo um deles o orientador do trabalho. Poderá ser admitido que o trabalho seja co- 

orientado por um profissional externo à UnED Angra dos Reis que irá desempenhar as suas 

atividades em conjunto com o professor orientador. A defesa do TCC deverá ser pública e com 

ampla divulgação entre o corpo docente e discente. Cada aluno tem quinze minutos para realizar 

a sua apresentação, seguido de cinco minutos de debates. Por fim, a coordenação de curso irá 

acompanhar o andamento dos projetos finais e será considerado aprovado, o estudante que 

conseguir nota mínima de sete numa escala de zero a dez na disciplina. 
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1º Período 

DISCIPLINAS 
Aulas 

Semanais Créditos 
Carga 

Horária 

Pré-requisitos 

T P E Códigos Disciplinas 

Cálculo I 4   4 60   

Álgebra Linear I 2   2 30   

Física I 4 2  5 90 

 

  

Desenho 4   4 60   

Computação 1 1  2 30 

 

  

Química Geral 4   4 60   

Introdução à Engenharia 2   2 30   

Total 21 3  23 360   

2º Período 

DISCIPLINAS 
Aulas 

Semanais Créditos 
Carga 

Horária 

Pré-requisitos 

T P E Códigos Disciplinas 

Cálculo II 4   4 60  
Cálculo I 
Álgebra Linear I 

Algebra Linear II 3   3 45  Álgebra Linear I 

Cálculo Numérico 2 2  3 60  
Computação 
Cálculo a uma variável 

Física II 4 2  4 90  Física I 

Metodologia Científica 2   2 30   

Desenho Técnico  3   3 45  Desenho 

Química Inorgânica 4   4 60  Química Geral 

Total 22 4  23 390   
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3º Período 

DISCIPLINAS 
Aulas 

Semanais Créditos 
Carga 

Horária 

Pré-requisitos 

T P E Códigos Disciplinas 

Cálculo III 4   4 60  
Cálculo II 
Álgebra Linear II 

Física III 3 2  4 75  Física II 

Mecânica  4   4 60  
Cálculo I 
Álgebra Linear I 

Ciência dos Materiais 4   4 30   

Química Analítica 4 2  4 90  Química 

Eletricidade Básica 3 2 0 4 75   

Mecânica dos Fluidos 4 2 0 5 90   

Total 26 8  29 480   

4º Período 

DISCIPLINAS 
Aulas 

Semanais Créditos 
Carga 

Horária 

Pré-requisitos 

T P E Códigos Disciplinas 

Cálculo IV 3   3 45  Cálculo III 

Física IV 2 2  3 60  Física III 

Fenômenos de Transporte 3 2  4 75   

Mecânica II 4   4 60  Mecânica I 

Físico-Química Metalúrgica I 4   4 60  Química Inorgânica 

Metalografia 3 2  4 75  Ciência dos Materiais 

Transformação de Fases 4   4 60  Ciência dos Materiais 

Total 23 6  26 435   
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5º Período 

DISCIPLINAS 

Aulas 
Semanais Créditos 

Carga 
Horária 

Pré-requisitos 

T P E Códigos Disciplinas 

Fenômeno de Transportes 
Metalúrgicos 

3 2  4 75  
Fenômenos de 
Transporte 

Estatística 4   3 60   

Metalurgia Física I 4   4 60  Ciência dos Materiais 

Ciência do Ambiente 2   2 30  Química 

Físico-Química Metalúrgica II 4   4 60  
Físico-Química 
Metalúrgica I 

Tratamentos Térmicos 3 2  4 75  Transformação de Fases 

Resistência dos Materiais I 4   4 60   

Total 24 4  25 420   

        

6º Período 

DISCIPLINAS 

Aulas 
Semanais Créditos 

Carga 
Horária 

Pré-requisitos 

T P E Códigos Disciplinas 

Tratamento de Minérios 4 2  4 90   

Metalurgia Física II 4   4 60  Metalurgia Física I 

Pirometalurgia 3   3 45  
Físico-Química Metalúrgica 
I e II 

Hidro e Eletrometalurgia 3 2  4 75  
Físico-Química Metalúrgica  
I e II 

Normalização e 
Confiabilidade 

3   3 45  Estatística 

Resistência dos Materiais II 4   4 60  Resistência dos Materiais I 

Total 21 4  22 375   
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7º Período 

DISCIPLINAS 

Aulas 
Semanais Créditos 

Carga 
Horária 

Pré-requisitos 

T P E Códigos Disciplinas 

Mecânica dos Materiais 4   4 60  Cálculo III 

Elementos de Máquinas I 4   4 60   

Siderurgia I 4   4 60  
Físico-Química 
Metalúrgica I e II 

Fundição 3 1  4 75  Metalografia 

Soldagem 3 1  4 75  Metalografia 

Corrosão I 3 1  4 75  
Físico-Química 
Metalúrgica I e II 

Total 21 3  24 405   

8º Período 

DISCIPLINAS 
Aulas 

Semanais Créditos 
Carga 

Horária 

Pré-requisitos 

T P E Códigos Disciplinas 

Solidificação e Sinterização 3   3 45  Fundição 

Materiais Refratários 3   3 45  Ciência dos Materiais 

Siderurgia II 4   4 60  Siderurgia I 

Tecnicas de Caracterização 
de Materiais 

3 1  4 75  Ciência dos Materiais 

Conformação Mecânica 4   4 60  Mecânica dos Materiais 

Corrosão II 3 1  4 75  Corrosão I 

Elementos de Máquinas II 4   4 60  Elementos de Máquinas I 

H.C.S 2   2 30   

Total 26 2  28 450   
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Obs: Carga horária de 3945 + 360 de estágio, total de 4305 horas. 

9º Período 

DISCIPLINAS 
Aulas 

Semanais Créditos 
Carga 

Horária 

Pré-requisitos 

T P E Códigos Disciplinas 

Seleção dos Materiais 2   2 30  Ciência dos Materiais 

Fratura dos Materiais 4   4 60  Mecânica dos Materiais 

Ensaios Destrutivos dos 
Materiais 

3 2  4 105  
Ciência dos Materiais 
Mecânica dos Materiais 

Ensaios Não Destrutivos 
dos Materiais 

3 2  4 105  Ciência dos Materiais 

Optativa I 4   4 60   

Projeto Final I 0 4 0 2 60   

Total 16 8  20 420   

10º Período 

DISCIPLINAS 
Aulas 

Semanais Créditos 
Carga 

Horária 

Pré-requisitos 

T P E Códigos Disciplinas 

Estágio Curricular   24 24 360   

Simulação de Sistemas de 
Engenharia 

2 2  3 90  Computação 

Optativa II 4   4 60   

Projeto Final II 0 4 0 2 60   

Total 6 6  33 570   


