
O Profissional de Engenharia Mecatrônica 

Conheça o curso de Engenharia Mecatrônica, onde estudar esta graduação e como está o mercado 

de trabalho! 

O curso de Engenharia Mecatrônica é do tipo bacharelado, com duração de 5 anos. Existe 

também um curso tecnológico na área, com duração de 3 anos. 

A Mecatrônica funciona como uma espécie de “futuro das engenharias? É a junção da Engenharia 

Mecânica com a Eletrônica e envolve o controle inteligente por computador. O engenheiro 

mecatrônico pode criar projetos de automação em indústrias, operar, construir e dar manutenção 

em diversos tipos de máquinas, além de projetar sistemas para controle de equipamentos. 

Saiba mais sobre o curso de Engenharia Mecatrônica, descubra onde estudar e como está o 

mercado de trabalho para quem se forma neste curso! 

 

 

O Curso de Engenharia Mecatrônica 

O bacharelado em Engenharia Mecatrônica contém uma carga horária de disciplinas básicas 

comuns a todas as Engenharias, como Cálculo, Física, Química e Desenho, por exemplo, e 

também uma carga horária de disciplinas específicas da Mecatrônica. 

Nos primeiros semestres, o aluno aprofundará conhecimentos em Matemática e Física. Em 

seguida, passará ao tripé básico da mecatrônica: o estudo das Engenharias Elétrica e Mecânica e 

da Ciência da Computação. No final do curso, o aluno tem matérias como Robótica e Automação. 

O curso de Mecatrônica também pode ser apresentado como sinônimo do curso de Engenharia de 

Controle e Automação. 

Ao final do curso, algumas instituições exigem estágio, outras apenas o Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC). 

Para quem quer trabalhar na área, existe também a opção de curso tecnológico em 

Mecatrônica, uma formação que passou por mudanças para acompanhar a evolução dos 

equipamentos, cada vez mais complexos. Trata-se de uma graduação de nível superior, porém 

mais focada nas necessidades do mercado de trabalho e com uma carga horária reduzida. 

 

 

Grade curricular do bacharelado em Engenharia Mecatrônica 

O enfoque dos cursos de Engenharia Mecatrônica varia de acordo com a instituição, mas existe 

uma plataforma curricular comum. Entre as matérias estudadas estão Termodinâmica, Dinâmica 

dos Fluidos, Tecnologia de Dispositivos e Processos de Produção. 



Em laboratório, os alunos aprendem técnicas de tratamento térmico de materiais, construções 

motoras e sistemas hidráulicos e pneumáticos. Essas disciplinas são complementadas ao longo 

do curso com os conhecimentos em robótica, manufatura automatizada, microprocessadores e 

metrologia. 

 Acionamentos para Mecatrônica 
 Álgebra Linear 
 Biomecatrônica e Biorrobótica 
 Cálculo Diferencial 
 Cálculo Numérico 
 Complementos de Matemática para Mecatrônica 
 Computação para Automação 
 Controle e Automação 
 Elementos de Robótica 
 Eletrônica Analógica para Mecatrônica 
 Física Geral e Experimental para Engenharia 
 Geometria Gráfica para Engenharia 
 Introdução à Ciência dos Materiais para Engenharia 
 Introdução à Computação 
 Introdução à Engenharia 
 Introdução à Engenharia Ambiental 
 Introdução à Mecânica dos Sólidos 
 Introdução ao Projeto de Sistemas Mecânicos 
 Laboratório de Física para Engenharia 
 Materiais para Sistemas Eletromecânicos 
 Mecânica de Precisão 
 Métodos Experimentais em Sistemas Mecânicos 
 Princípios de Administração de Empresas 
 Química Tecnológica Geral 
 Redes de Dados e Integração da Manufatura por Computador 
 Representação Gráfica para Engenharia 
 Sistemas Computacionais para Automação 
 Sistemas Dinâmicos para Mecatrônica 
 Tecnologia de Sensores e Aplicações 
 Teoria de Probabilidades em Inteligência Artificial e Robótica 
 Termodinâmica 
 Transferência de Calor 
 Vibração Mecânica 

 

 

Onde estudar 

O curso de Engenharia Mecatrônica é oferecido em todo o Brasil, em universidades públicas e 

privadas. Conheça as principais instituições reconhecidas pelo MEC que oferecem o curso. 

Privadas: 

 Centro Educacional Anhanguera (Anhanguera)  
 Universidade Cidade de São Paulo (UNICID)  
 Universidade de Franca (UNIFRAN)  
 Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 



Públicas: 

 Universidade de Brasília (UNB) 
 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
 Universidade de São Paulo (USP) 
 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 
 Centro Universitário UNIBTA 

Você pode consultar todos os cursos de Engenharia Mecatrônica reconhecidos pelo MEC no 

portal E-MEC. 

 

 

Perfil do profissional 

Como em qualquer Engenharia, o interessado em Engenharia Mecatrônica precisa gostar de 

matemática e física. Também precisa ser criativo e comunicativo, já que vai atuar em equipe e 

em processos, juntando conhecimentos de áreas diferentes como engenharia mecânica, eletrônica 

e computação. 

O profissional deve ser também empreendedor e inovador, pois a Mecatrônica é uma Engenharia 

totalmente tecnológica e demanda atualização constante. Muitos chamam de profissão do futuro. 

Para crescer na área, o engenheiro deve procurar por uma pós-graduação. 

 

 

Mercado de trabalho 

Essa área da engenharia, que combina os conhecimentos de mecânica e computação, já é muito 

requisitada e deve ser ainda mais nos próximos anos. 

Os profissionais de Mecatrônica se concentram na indústria de transformação. Isso inclui 

hidrelétricas, siderúrgicas, petroquímicas, fábricas de medicamentos e automóveis. O nicho deve 

se expandir cada vez mais com o crescente uso de máquinas computadorizadas em substituição 

ao trabalho braçal. 

Com conhecimentos que abrangem vários campos da Engenharia, o profissional formado em 

Mecatrônica também pode trabalhar no desenvolvimento de software e automação de processos. 

O mercado de trabalho para o engenheiro mecatrônico é amplo e está aquecido. É comum grandes 

empresas irem até as universidades em busca de potenciais talentos. Como a economia brasileira 

compete com mercados globais, a indústria nacional precisa modernizar seu parque produtivo e, 

para isso, necessita desses profissionais para instalar sistemas de automação. 

O profissional desta área pode atuar para: 

http://emec.mec.gov.br/


 Projetar sistemas automatizados de controle de equipamentos; 
 Desenvolver e implantar projetos de automação em indústrias, manipulando robôs; 
 Projetar, construir e operar equipamentos utilizados nas indústrias de biotecnologia; 
 Programar sistemas de informação e bancos de dados. 

 

Veja também: 

Curso de Engenharia de Controle e Automação 

Conheça o curso de Engenharia de Controle e Automação, onde estudar esta graduação e como 

está o mercado de trabalho! 

O curso de Engenharia de Controle e Automação é do tipo bacharelado, dura cinco anos e 

é oferecido por universidades públicas e privadas. 

A Engenharia de Controle e Automação tem como objetivo tornar um processo produtivo 

automático, para ser mais confiável, versátil, e ter uma operação mais simples e econômica. A 

automação é completa quando toda uma linha de produção funciona do começo ao fim sem a 

intervenção humana, agindo apenas pela ação das próprias máquinas e controladores. 

O engenheiro de controle e automação faz isto acontecer, desenvolvendo máquinas e 

processos automáticos, unindo conhecimentos de áreas como Engenharia Mecânica e Eletrônica. 

Atualmente, os cursos de Controle e Automação estão incluindo a utilização de conhecimentos de 

computação, passando a ser chamados também de Engenharia Mecatrônica. 

Saiba mais sobre o curso de Engenharia de Controle e Automação, descubra onde estudar e 

como está o mercado de trabalho para quem se forma neste curso! 

 

 

O curso de Engenharia de Controle e Automação 

O Curso de Engenharia de Controle e Automação forma um engenheiro com habilidades e 

competências para concepção e manutenção de sistemas de automação e controle de processos 

industriais. 

Como em todas as engenharias, nos dois primeiros anos há bastante Matemática, Física, Química 

e Informática. 

A partir do terceiro ano, temos as disciplinas de Computação, Mecânica e Eletrônica. Em 

laboratório, o aluno aprende a desenvolver e a operar máquinas eletrônicas. O estágio e o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) são obrigatórios. 



Grade curricular de Engenharia de Controle e Automação 

O currículo de Engenharia de Controle e Automação depende da instituição que oferece o curso. 

Entre as principais disciplinas oferecidas estão: 

 Álgebra Linear 
 Algoritmos e Programação 
 Cálculo e Geometria Analítica 
 Cálculo Numérico 
 Ciência, Tecnologia e Ambiente 
 Circuitos Elétricos 
 Computação Evolutiva 
 Desenho Técnico 
 Elementos de Máquinas 
 Fabricação Auxiliada por Computador 
 Física 
 Física Geral – Eletromagnetismo 
 Geometria Descritiva 
 Instrumentação Fundamental para Controle e Automação 
 Laboratório de Controle e Operação de Processos 
 Materiais para Engenharia 
 Mecânica Aplicada 
 Mecânica dos Sólidos 
 Microprocessadores 
 Modelagem e Controle de Processos Industriais 
 Organização Industrial 
 Planejamento Estratégico da Produção 
 Programação Orientada a Objeto 
 Protocolos de Comunicação para Controle e Automação 
 Robótica 
 Sistemas de Automação 
 Sistemas e Sinais 
 Técnicas Digitais 
 Termodinâmica 

 

 

Onde estudar 

O curso de Engenharia de Controle e Automação é oferecido em todo o Brasil, em universidades 

públicas e privadas, e também em Institutos Federais de Educação. Algumas universidades 

oferecem o curso nas modalidades presencial e a distância. 

Conheça algumas das principais universidades reconhecidas pelo MEC que oferecem o 

curso: 

Privadas: 

 Centro Educacional Anhanguera (Anhanguera)  
 Universidade Estácio de Sá (UNESA)  
 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 

https://que.bo/pka8wdif/?partner_id=5eaadd2c&utm_content=insidehref&creative=20422668&CCID=20422668204466422&QTR=ZZf201502241145510Za20422668Zg255Zw0Zm0Zc204466422Zs13637ZZ&CLK=165210317070918185&WT.qs_dlk=VUlPXwrIZ3YAADHGrgYAAAAA&WT.qs_dlk=VUlPXwrIZ3YAADHGrgYAAAAA&&exp=y
https://www2.faculdadesbrasil.com.br/segment/1x/index.jsp?&CCID=20311533204466415&QTR=ZZf201502241140000Za20311533Zg255Zw0Zm0Zc204466415Zs13637ZZ&CLK=925210317070918538&WT.qs_dlk=VUlPXwrIZ3YAADHGrgYAAAAA&WT.qs_dlk=VUlPXwrIZ3YAADHGrgYAAAAA&&exp=y
http://www.pucrs.br/


 Universidade Paulista (UNIP) 
 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRJ) 

Públicas: 

 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
 Instituto Federal de Educação, Ciência Tecnologia do Espírito Santo (IFES) 
 Instituto Federal de Educação, Ciência Tecnologia do Amazonas (IFAM) 
 Universidade de Brasília (UnB) 
 Centro Universitário UNIBTA 

Você pode consultar todos os cursos de Engenharia de Controle e Automação reconhecidos 

pelo MEC no portal E-MEC. 

 

 

Perfil do profissional 

Como em qualquer Engenharia, o interessado em Engenharia de Controle e Automação precisa 

gostar muito de Matemática e Física. 

Também precisa ser criativo e comunicativo, já que vai atuar em equipe e em processos, juntando 

conhecimentos de áreas diferentes da Engenharia. 

O profissional deve ser também empreendedor, inovador e manter-se atualizado para alcançar 

cada vez mais o desafio da automação dos processos e máquinas. Cursos de pós-graduação e 

conhecimento de inglês são mais do que bem-vindos. 

Ter facilidade com raciocínio lógico e computação também são bons motivos para levar um 

estudante a se interessar pela graduação em Engenharia de Controle e Automação. O profissional 

da área trabalha na busca pela transformação de atividades manuais em automáticas em todos 

os tipos de empresas. Para isso, usa sistemas digitais, cria programas de computador e planeja 

como tudo será colocado em prática. Fica parte do tempo na linha de produção das fábricas e 

parte do tempo no escritório, onde desenvolve os projetos. 

 

 

Mercado de trabalho para quem faz Engenharia de Controle e Automação 

O mercado de trabalho para o engenheiro de controle e automação está em constante expansão, 

já que as empresas precisam se modernizar e investir em processos automatizados para se 

tornarem mais eficientes. 

Esse profissional pode encontrar oportunidades de trabalho em todas as regiões brasileiras. As 

indústrias, diante de um ambiente de alta competitividade e na busca de mercados consumidores, 

http://www.unip.br/
http://www.pucrj.br/
http://www.ufmg.br/
http://www.ufsc.br/
http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifam.edu.br/
http://www.unb.br/
https://que.bo/uciyyqur/?partner_id=5eaadd2c&utm_source=content&utm_medium=organic&utm_content=insideref
http://emec.mec.gov.br/


estão sempre buscando aumentar o grau de automação de seus processos. Veja alguns exemplos 

de segmentos onde este engenheiro pode desenvolver suas atividades: 

 Eletroeletrônicos 
 Informática 
 Automotivo 
 Robôs industriais 
 Circuitos eletrônicos 
 Microchips 
 Sistemas de tratamento de água e esgoto 
 Refinarias de petróleo 
 Usinas de geração de energia 
 Siderúrgicas 
 Petroquímicas 

O crescimento da economia e as recentes descobertas de reservas petrolíferas também têm 

provocado altos investimentos do governo federal na área da prospecção de petróleo, o que tem 

alavancado também o setor de construção naval, demandando engenheiros de controle e 

automação. O setor portuário está em franco processo de automação, com terminais de 

contêineres extremamente automatizados. 

 


