
O Profissional de Engenharia Elétrica 

Conheça o curso de Engenharia Elétrica, descubra onde estudar e veja como está o mercado de 

trabalho! 

Ligar um interruptor de luz, fazer uma ligação de celular, assistir a um programa de televisão. Por 

trás dessas atividades cotidianas está uma grande infraestrutura energética e tecnológica. Esse é 

o campo de atuação do engenheiro eletricista, ou engenheiro elétrico. 

O curso de Engenharia Elétrica forma profissionais para trabalhar em áreas como: geração, 

transmissão e distribuição de energia, indústria eletrônica, controle e automação, informática e 

telecomunicações. 

Com duração média de cinco anos, o curso é oferecido em grau de bacharelado e equilibra a 

base teórica das Ciências Exatas com estudos sobre Eletricidade, Eletrônica e Eletromagnetismo. 

Para exercer a profissão, o engenheiro elétrico (ou engenheiro eletricista) deve possuir um 

diploma de bacharelado em Engenharia Elétrica em curso reconhecido pelo MEC e obter o registro 

profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). 

Veja como funciona o curso de Engenharia Elétrica, e como se prepara o profissional para um 

setor em constante mudança tecnológica! 

 

 

O curso de Engenharia Elétrica 

O curso de Engenharia Elétrica tem duração média de cinco anos e é uma habilitação do 

tipo bacharelado, ou seja, proporciona formação generalista para o profissional atuar em 

diversas áreas. É oferecido na modalidade presencial e a distância. 

No início do curso estão as disciplinas básicas das engenharias, como Cálculo, Física, Química e 

Computação. 

Nos semestres seguintes, o curso apresenta uma visão geral de diversas áreas da Engenharia 

Elétrica: 

 Sistemas de Energia Elétrica: geração, transmissão, distribuição e uso eficiente da 
energia. 

 Eletrônica: projeto e construção de circuitos eletrônicos, que são a base dos 
computadores, equipamentos de vídeo, aparelhos biomédicos e de comunicação. 

 Sistemas de Controle: automação industrial e predial, robótica, controle de 
aeronaves e piloto automático de veículos. 

 Telecomunicações: projetos, instalação e operação de sistemas de telefonia fixa e 
celular, radiodifusão (rádio e TV), radar e sistemas de posicionamento. 

 Processamento de Sinais: análise e manipulação de áudio, imagens e vídeos. 



 Eletrônica de Potência: busca por maior eficiência energética e qualidade, com 
energia limpa e de menor impacto ambiental. 

A partir desse conhecimento básico, o estudante pode escolher as disciplinas para aprofundar sua 

formação na área com a qual tem mais afinidade. É importante lembrar que as especialidades 

oferecidas durante o curso podem variar de acordo com cada instituição. Recomenda-se que, 

antes de se candidatar a uma universidade, o estudante pesquise as áreas de enfoque daquele 

curso de Engenharia Elétrica. 

Um dos destaques do curso de Engenharia Elétrica é a forte ênfase na parte prática, por meio das 

atividades em diversos laboratórios. O estágio é obrigatório e, para se formar, o estudante deve 

realizar um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Grade curricular 

As disciplinas do curso de Engenharia Elétrica podem variar de acordo com cada instituição. Veja 

algumas que podem constar no currículo: 

 Álgebra linear 
 Cálculo 
 Circuitos e técnicas digitais 
 Circuitos elétricos 
 Computação científica 
 Conservação de recursos naturais 
 Conversão eletromecânica de energia 
 Desenho técnico para Engenharia Elétrica 
 Eletromagnetismo 
 Eletrônica básica e aplicada 
 Eletrônica de potência 
 Física e Física Experimental 
 Geometria analítica 
 Laboratório de transdutores 
 Materiais elétricos 
 Mecânica dos sólidos 
 Microprocessadores 
 Ondas e propagação 
 Princípios de sistemas de comunicação 
 Projeto de instalações elétricas 
 Química geral 
 Segurança em Engenharia Elétrica 
 Sinais e sistemas discretos 
 Sistemas de controle 
 Sistemas lineares 



 

 

Onde estudar Engenharia Elétrica 

No Brasil existem centenas de universidades que oferecem o curso de Engenharia Elétrica, tanto 

públicas quanto privadas. Veja algumas das principais instituições reconhecidas pelo MEC que 

oferecem esta graduação: 

Privadas: 

 Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA) 
 Cruzeiro do Sul Virtual (a distância) 
 Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) 
 Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) 
 Universidade de Franca (UNIFRAN) 
 Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 
 Centro Universitário UNIBTA 

Públicas: 

 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
 Universidade de Brasília (UnB) 
 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 Universidade Federal do Pará (UFPA) 
 Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

 

 

Perfil do profissional 

O profissional formado em Engenharia Elétrica está apto a realizar atividades como: 

 Projetar, construir e fazer manutenção de sistemas de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica. 

 Projetar e construir sistemas de controle e automação industrial, comercial e predial. 
 Trabalhar na definição do potencial energético de bacias hidrográficas. 
 Pesquisar e projetar sistemas energéticos mais eficientes, por meio da conservação de 

energia, do uso de fontes alternativas e renováveis. 

Para trabalhar como engenheiro eletricista, é fundamental gostar de Matemática e ter interesse 

em descobrir novas soluções, já que é uma área que busca cada vez mais eficiência para atender 

ao aumento crescente do consumo de energia. 

Dominar o idioma inglês é um ponto importante, seja para o profissional se atualizar com relação 

a novas pesquisas e tecnologias, ou para ocupar postos em empresas multinacionais. 
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Mercado de trabalho 

O setor de energia no Brasil tem mantido investimentos estáveis nas últimas décadas, sinal de 

oportunidades de trabalho para quem se forma em Engenharia Elétrica. Dados da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) apontam que nos próximos anos o país irá manter investimentos na 

matriz hidrelétrica e aumentar cada vez mais a participação da energia eólica e solar. 

O profissional de Engenharia Elétrica pode encontrar oportunidades em outros setores da iniciativa 

privada, tais como: 

 Construtoras 
 Indústrias de equipamentos elétricos e eletrônicos 
 Empresas de telefonia, rádio e TV 
 Pequenas e médias empresas de instalação elétrica, eletrônica e informática 
 Mercado financeiro 

No setor público as vagas podem estar em agências reguladoras (Aneel e Anatel), empresas 

públicas de energia, ministérios e secretarias estaduais. 

 

Veja também: 

Quanto ganha um Engenheiro Eletricista? 

Descubra o salário inicial do engenheiro elétrico e até quanto esse profissional pode ganhar 

O Engenheiro Eletricista é um profissional de grau superior que se dedica ao planejamento, 

construção e manutenção de sistemas para gerar, transmitir e distribuir energia elétrica. 

Usinas, subestações, linhas de transmissão, telecomunicações, construtoras, indústrias que 

utilizam ou fabricam sistemas elétricos e de automação são alguns exemplos de empresas que 

utilizam os serviços desse profissional. Outros setores, como financeiro e informática, também 

são opções de carreira para quem faz Engenharia Elétrica, devido à facilidade com as ciências 

exatas. 

A Engenharia Elétrica, assim como as demais engenharias, é uma carreira em alta no País. 

 

 

Salário Mínimo Profissional do Engenheiro Eletricista 

De acordo a Lei 4.950-A/66, de 1966, que regulamenta a remuneração dos profissionais 

diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, a tabela salarial do 



Engenheiro Elétrico está vinculada ao valor do salário mínimo vigente e à jornada diária do 

profissional, independentemente do seu local de atuação. 

 Jornada de 6 horas: 6 salários mínimos 
 Jornada de 7 horas: 7,25 salários mínimos 
 Jornada de 8 horas: 8,5 salários mínimos 

 

 

Média Salarial do Engenheiro Eletricista 

A Engenharia Elétrica está entre as profissões mais bem pagas do Brasil, com salários iniciais 

acima dos R$ 4.000,00 

Seguem algumas médias salariais nacionais de engenheiros eletricistas divulgados na 

pesquisa salarial do site de empregos Catho: 

 Trainee em Engenharia Elétrica: R$ 3.590 
 Analista de Engenharia: 3.284 
 Coordenador de Engenharia: R$ 8.464 

O Site Nacional de Empregos (Sine) aponta média salarial de R$ 4.000 a R$ 16.500, dependendo 

do tempo de experiência do engenheiro eletricista e da empresa onde trabalha. 

Já a Tabela Salarial da consultoria Robert Half, publicada na revista Exame, leva em 

consideração o tempo de experiência do profissional e o porte da empresa onde atua. Nos 

setores de Óleo e Gás, Engenharia e Tecnologia da Informação (TI), que costumam contratar 

engenheiros elétricos para diferentes funções, temos as seguintes faixas salariais para 

profissionais com 6 a 9 anos de experiência, em empresas de grande porte: 

Engenharia: 

 Gerente de Produção: R$ 9.000,00 a R$22.000,00 
 Diretor de Supply Chain: R$ 24.000,00 a R$ 40.000,00 
 Diretor de Operações/Industrial: R$ 25.000,00 a R$ 40.000,00 

Óleo e Gás: 

 Engenheiro de Serviços: R$ 11.000,00 a 15.000,00 
 Gerente de Operações: R$ 26.000,00 a R$ 32.000,00 
 Gerente de Engenharia: R$ 22.500,00 a R$ 27.000,00 

TI: 

 Diretor de TI/ CIO: R$ 26.500,00 a R$ 40.000 
 Gerente de Infraestrutura/Telecom: R$ 17.000,00 a R$ 26.000,00 
 Gerente de Serviços/ Operações: R$ 15.500,00 R$ 23.000,00 



Sobre a carreira de Engenharia Elétrica 

A profissão de engenheiro é regulamentada no Brasil desde 1933. Para exercê-la, é necessário 

fazer o curso superior de Engenharia, com duração média de cinco anos, e obter registro no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA). 

É difícil pensar em uma indústria que, nos dias de hoje, não necessite de eletricidade para operar. 

Praticamente todo produto manufaturado, desde a indústria agropecuária até a alta tecnologia, 

como satélites e aeronaves, depende da energia elétrica e, consequentemente, de engenheiros 

eletricistas capazes de desenvolver sistemas variados. Entre eles, podemos citar: 

 Sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 
 Sistemas de controle e automação 
 Sistemas de instrumentação 
 Sistemas eletrônicos analógicos e digitais 

O profissional da Engenharia Elétrica pode atuar em órgãos governamentais (como agências 

reguladoras, ministérios, secretarias e instituições municipais, estaduais e federais), como 

docente e pesquisador em universidades e também na iniciativa privada. Telecomunicações, 

telefonia, construção civil, manutenção industrial, tecnologia da informação (TI), minas e indústria 

petrolífera são alguns dos setores que empregam engenheiros elétricos ou engenheiros 

eletricistas. 

O mercado para o engenheiro elétrico ou engenheiro eletricista é promissor no país. Grandes 

obras de infraestrutura, investimentos no setor de energia renovável, a expansão industrial e das 

telecomunicações são alguns dos fatores que têm influenciado na demanda crescente por bons 

profissionais da engenharia elétrica que, dependendo do cargo, podem chegar a receber salários 

de mais de R$ 40.000,00. 

Apesar de formar cerca de 38 mil engenheiros por ano, ainda se fala em escassez de mão-de-

obra qualificada em Engenharia para atender as necessidades do mercado. De acordo com 

pesquisa da Federação Nacional dos Engenheiros, até 2015 o Brasil vai precisar de mais 300 mil 

engenheiros. 

 

 

Onde estudar Engenharia Elétrica 

Confira algumas instituições autorizadas pelo MEC a oferecer o curso de Engenharia Elétrica: 

 Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA) 
 Cruzeiro do Sul Virtual (a distância) 
 Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) 
 Universidade de Franca (UNIFRAN) 
 Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 
 Centro Universitário UNIBTA 
 Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
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