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ill CEFET-MG 

o Centro Federal de Educa~ao Tecnol6gica de Minas 
Gerais (CEFET-MG) e uma Institui~ao centenaria e esta 
presente em nove cidades do Estado de Minas Gerais: 
Araxa, Belo Horizonte, Contagem, Curvelo, Divin6po
lis, Leopoldina, Nepomuceno, Tim6teo e Varginha. Sao 
mais de 120 cursos em diversas areas do conhecimento, 
sendo quase 12 mil alunos matriculados. 

o CEFET-MG oferece forma~ao academica verticalizada, 
que contempla desde 0 tecnico de nivel medio ate 0 

doutorado. Seus estudantes integram grupos de pes
quisas, compartilham conhecimentos e sao orientados 

. por corpo docente apto e atuante em todos os niveis 
de ensino ofertados. 

l$I Apresenta~ao 
o curso tecnico em Mecanica desenvolve conheci
mentos e habilidades da area tecnica/gerencial de 
processos industriais que envolvem projetos, dese
nho tecnico (CAD), conforma~ao mecanica, ciencia dos 
materiais, soldagem, gestao da qualidade ambiental, 
ensaios mecanicos, automa~ao, manuten~ao de ma
quinas e equipamentos, sistemas hidraulicos e pneu
maticos. 

@S Objetivo do (urso 

Formar profissionais capazes de propor alternativas vi
aveis para solu~ao de problemas e otimiza~ao de pro
cessos nos diversos segmentos da industria, buscando 
o aumento da qualidade e produtividade, conforme 
normas tecnicas e de seguran~a . 

FORMAS DE OFERTA DURA~AO TURNO ENTRADA 

Integrada 3 anosl Diurno Anual 

Concomitante 2 anosl Noturno Anual 

Subsequente 2 anosl Noturno Anual 

I Mais estagio supervisionado 

II, Perfil do profissional 

o tecnico em Mecanica elabora projetos de produtos, 
ferramentas, maquinas e equipamentos mecanicos. 
Planeja, aplica e controla procedimentos de instala
~ao e de manuten~ao mecanica de maquinas, alem 
de controlar processos de fabrica~ao com foco na qua
lidade e produtividade. Aplica tecnicas de medi~ao e 
ensaios mecanicos e especifica materiais para constru
~ao mecanica. 

~ Campo de atua~ao 

• Empresas de manuten~ao e automa~ao 

• Fabricas de maquinas, equipamentos e 
componentes mecanicos 

• Industrias de transforma~ao 

• Industrias petroliferas e seus fornecedores 

• Laborat6rios de controle de qualidade e analise 
metalografica 

• Laborat6rios de hidraulica e pneumatica 

• Laborat6rios de maquinas operatrizes 

• Laborat6rios de maquinas termicas e motores 

• Montadoras de autom6veis e industrias do ramo 
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o Centro Federal de Educa~ao Tecnologica de Minas 
Gerais (CEFET-MG) e uma Institui~ao centenaria e esta 
presente em nove cidades do Estado de Minas Gerais: 
Araxa, Belo Horizonte, Contagem, Curvelo, Divinopo
lis, Leopoldina, Nepomuceno, Timoteo e Varginha. Sao 
mais de120 cursos em diversas areas do conhecimento, 
sendo qua~e 12 mil alunos matriculados. 

o CEFET-MG oferece forma~ao academica verticalizada, 
que contempla desde 0 tecnico de nfvel medio ate 0 

. doutorado. Seus estudantes integram grupos de pes
quisas, compartilham conhecimentos e sao orientados 
por corpo docente apto e atuante em todos os nfveis 
de ensino ofertados. 

$ Apresenta~ao 
o curso tecnico em Minera~ao, ligado a area de re
cursos naturais, oferece uma forma~ao generalista e 
prepara 0 aluno para desenvolver atividades nas areas 
de pesquisa mineral, lavra e tratamento de minerios, 
levando em conta a preserva~ao do meio ambiente. 

@) Objetivo do (urso 

Formar profissionais capacitados para operar equipa
mentos de extra~ao mineral, sondagem, perfura~ao, 

amostragem e transporte, bem como auxiliar na ela
bora~ao de mapeamento geologico e amostragem em 
superffcie e subsolo. 

FORMAS DE OFERTA DURA(AO TURNO ENTRADA 

Integrada 3 anosl Diurno Anual 

Concomitante 2 anosl Noturno Anual 

Subsequente 2 anosl Noturno Anual 

1 Mais estagio supervisionado 

e, Perfil do profissional 

o tecnico em Minera~ao e preparado para orientar, 
supervisionar e executar atividades ligadas a area de 
minera~ao, tais como: 

• prospec~ao de jazidas; 
• amostragem e sondagem de minerios; 

• servi~os de perfura~ao e desmonte em lavras a ceu 
aberto e subterranea; 

• opera~6es em usinas de tratamento de minerios; 

• preven~ao e minimiza~ao de impactos ambientais; 

• preven~ao de acidentes. 

~ Campo de atua~ao 

• Empresas de extra~ao e beneficiamento de minerios 

• Empresas de geoprocessamento 

• Empresas de minera~ao e petroleo 

• Empresas de topografia 

• Empresas de consultoria ambiental 

• Industrias de extra~ao e beneficiamento de rochas 
ornamentais e para constru~ao civil 

• Laboratorios de analises de minerios, rochas, solos 
e agua 

• Orgaos governamentais ligados a atividade de 
minera~ao 
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o Centro Federal de Educa~ao Tecnol6gica de Minas 
Gerais (CEFET-MG) e uma Institui~ao centenaria e esta 
presente em nove cidades do Estado de Minas Gerais: 
Araxa, Belo Horizonte, Contagem, Curvelo, Divin6po
lis, Leopoldina, Nepomuceno, Tim6teo e Varginha. Sao 
mais de 120 cursos em diversas areas do conhecimento, 
sendo quase 12 mil alunos matriculados. 

o CEFET-MG oferece forma~ao academica verticalizada, 
que contempla desde 0 tecnico de nfvel medio ate 0 

doutorado: Seus estudantes integram grupos de pes
quisas, compartilham conhecimentos e sao orientados 
por corpo docente apto e atuante em todos os nfveis 

. de ensino ofertados. 

@ Apresenta~ao 
.1. 

o curso tecnico em Eletronica Industrial aborda conteu
dos tecnol6gicos convencionais e de ponta, abrangen
do, dentre outras, as areas de controle, automa~ao, 
microcontroladores, equipamentos eletronicos e de 
telecom u n ica~6es. Proporciona ao a lu no desenvolver 
sistemas eletronicos de pequeno porte. 

@) Objetivo do curso 

Formar profissional capacitado para participar do 
desenvolvimento de projetos, executar instala~ao e 
manuten~ao de equipamentos e sistemas eletronicos, 
bem como lidar com procedimentos de gestao da pro
du~ao no setor eletroeletronico industrial. 

1 Mais estagio supervisionado 

s, Perfil do profissional 

o tecnico em Eletronica Industrial presta servi~os nas 
mais diversas areas tecnol6gicas, apoiando engenhei
ros, projetistas e operadores de maquinas e equipa
mentos. Presta assistencia tecnica na comercializa~ao, 
opera~ao, instala~ao e manuten~ao de dispositivos e 
equipamentos eletronicos. 

~ Campo de atua~ao 

• Empresas de informatica, telecomunica~6es e de 
produtos eletronicos 

• Industrias automobilfstica e de automa~ao 
• Industrias de biotecnologia e eletromedicina 
• Industrias de minera~ao, metalurgia e siderurgia 
• Laborat6rios de eletronica de potencia, de sistemas 

digitais, de controle de qualidade e de manuten~ao 
• Orgaos governamentais e particulares nas areas da 

aeronautica e da marinha 

Soave
Polygon



----ill CEFET-MG 

o Centro Federal de Educa~ao Tecnologica de Minas 
Gerais (CEFET-MG) e uma Institui~ao centenaria e esta 
presente em nove cidades do Estado de Minas Gerais: 
Araxa, Belo Horizonte, Contagem, Curvelo, Divinopo
lis, Leopoldina, Nepomuceno, Timoteo e Varginha. Sao 
mais de 120 cursos em diversas areas do conhecimento, 
sendo quase 12 mil alunos matriculados. 

o CEFET-MG oferece forma~ao academica verticalizada, 
que contempla desde 0 tecnico de nlvel medio ate 0 

doutorado. Seus estudantes integram grupos de pes
quisas, compartilham conhecimentos e sao orientados 

. por corpo docente apto e atuante em todos os nlveis 
de ensino ofertados. 

l$J Apresenta~ao 
o curso tecnico em Edifica~6es faz interface entre as 
areas tecnica e administrativa, com foco no plane
jamento de obras, sistemas construtivos, controle de 
qualidade em materia is de constru~ao e execu~ao de 
projetos, conforme as normas tecnicas de seguran~a e 
legisla~ao especffica. 

@) Objetivo do curso 

Formar profissionais com conhecimentos tecnicos e 
gerenciais na area de constru~ao civil, em todos os seus 
segmentos, com enfase nas constru~6es prediais, na 
elabora~ao de or~amento de obras, na comercializa~ao 
de produtos e equipamentos especializados da area, 
no desenvolvimento de projetos e acompanhamento 
de obras civis. 

1 Mais estagio supervisionado 

s, Perfil do profissional 

o tecnico em Edifica~6es desenvolve projetos e pes
quisas tecnologicas, orienta e coordena equipes de 
trabalho na execu~ao de serv i ~os de ma nuten ~ao de 
equipamentos e de instala~6es em edifica~6es. Efetua 
tambem levantamentos topogrMicos de materiais para 
estimativa de custos. 

~ Campo de atua~ao 

• Canteiro de obras 

• Empresas publicas e privadas de constru~ao civi l 

• Escritorios de projetos e de constru~ao civil 

• Laboratorios de analise de solos, dentre outros 
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