Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Departamento Regional de São Paulo

Faculdade SENAI de Tecnologia
Felix Guisard
PROJETO DO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM FABRICAÇÃO MECÂNICA

Eixo Tecnológico: Produção Industrial

Habilitação: Tecnólogo em Fabricação
Mecânica

TAUBATÉ - 2016

I.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

a)

Justificativa

Tecnólogo em fabricação mecânica, objeto deste Plano de Curso, é uma ocupação
que encontra correspondência na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) sob
título homônimo (mediante código 2144-35), inserido dentro da família ocupacional
Engenheiros mecânicos e afins.
Ainda segundo a CBO, estes profissionais projetam sistemas e conjuntos mecânicos,
componentes, ferramentas e materiais, especificando limites de referência para
cálculo, calculando e desenhando. Implementam atividades de manutenção, testam
sistemas, conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas, desenvolvem atividades
de fabricação de produtos e elaboram documentação técnica. Podem coordenar e
assessorar atividades técnicas.
A partir de estudo realizado contando com os dados da RAIS (2014), foi possível
constatar que a família ocupacional em questão implica em 10.313 vínculos
trabalhistas na indústria de transformação paulista. Destes, 6.291 no ramo automotivo
(divisões CNAE 29 e 30) e 2.049 no ramo metalmecânico (divisões CNAE 25 e 28).
Isto é, trata-se de uma
ocupação vertical, dirigida
às necessidades de um
setor produtivo e com baixa
dispersão (apenas 19,2%)
em
outros
segmentos
dentro a indústria de
transformação. Em geral a
distribuição
destes
profissionais
segue
o
disposto no gráfico 1, ao
lado.
No entanto, julga-se pertinente apurar mais detalhadamente a distribuição dos
vínculos considerando a oferta local desde curso superior em tecnologia. Isto posto, o
Gráfico 2, na sequência,
revela a distribuição dos
vínculos
considerando
apenas
os
municípios
pertencentes às área de
atuação geográfica das
Escolas SENAI de Taubaté
(10 municípios), Sorocaba

(43 municípios) e Campinas. Foram apurados 523 vínculos da família ocupacional, o
que corresponde a 5,1% do total destes vínculos na indústria de transformação
paulista. Observe-se que, a despeito das quantidades brutas serem menores, o maior
segmento empregador mantém a representação de mais de 30% dos vínculos. Ainda
que a área de abrangência das Escolas de Sorocaba e Taubaté contem com muitos
municípios no entorno, as cidades que mantém as Escolas apresentam a maior parte
dos empregos analisados: Taubaté concentra 86,4% dos vínculos de sua região e
Sorocaba, 82,7%.
Números diferentes, no entanto, surgem na medida em que são exploradas as áreas
administrativas (região metropolitana ampliada) dos municípios de Campinas (90
municípios em seu entorno), Sorocaba (47 municípios) e São José dos Campos (o
qual inclui Taubaté e mais 38 municípios). O gráfico 3, portanto, revela uma
distribuição onde dois a cada três vínculos se concentram no ramo automobilístico e
16%
no
ramo
metalmecânico.
Neste
caso, a dispersão para
outros segmentos da
indústria
de
transformação é menor
do que o apurado na
primeira
análise,
implicando no índice de
16%, o que ratifica a ideia
que se trata de uma
formação vertical.
A quantidade bruta também difere do levantamento anterior,
de forma que foram apurados 4.892 vínculos,
correspondentes a 47,4% do apurado na indústria de
transformação paulista. A tabela 1, ao lado, revela que estas
três áreas administrativas somam mais vínculos
empregatícios do que a Grande São Paulo. Cabe ressaltar
ainda que os números da Grande São Paulo são
inflacionados pela grande quantidade de estabelecimentos
administrativos das empresas que concentram engenheiros
mecânicos que atuam mais propriamente em projetos, e não
na atividade fabril, como é o perfil esperado para este curso
superior de tecnologia. Portanto, conclui-se que a oferta
estrategicamente disposta em Sorocaba, Taubaté e
Campinas atende a praticamente metade do universo
pesquisado, com a atuação para os estabelecimentos
produtivos.

Tabela 1: Distribuição geográfica de
vínculos de profissionais da família
ocupacional 2144 nas indústrias de
transformação das Regiões
Administrativas do Estado de São Paulo
São Paulo

43,4%

São José dos Campos

31,6%

Campinas

12,7%

Sorocaba

3,1%

Santos

2,4%

Central

2,1%

Ribeirão Preto

1,5%

Marília

0,8%

São José do Rio Preto

0,6%

Bauru

0,5%

Franca

0,4%

Araçatuba

0,4%

Barretos

0,3%

Presidente Prudente

0,1%

Registro

0,1%

Fonte: RAIS (2014)

Isto posto, convém ampliar a avaliação em relação à relevância das indústrias
automobilística e metalmecânica no Estado de São Paulo. Dados do Sistema

Integrado de Gestão de Arrecadação (SIGA) da CNI, compreendidos entre 08/2014 e
07/2015, revelam que o ramo automotivo representa 14,81% da contribuição ao
SENAI-SP, montando pouco mais de mil estabelecimentos e quase 190 mil
empregados. O ramo metalmecânico, por sua vez, representa 8,06% da contribuição,
mais de 4,1 mil estabelecimentos e mais de 155 mil fabricação mecânica articula-se ao
provimento de mão de obra qualificada a um agrupamento de alta empregabilidade do
parque industrial paulista, e responsável por mais de um quinto da contribuição ao
SENAI-SP.
Concluindo, considerando-se a análise da família ocupacional e sua distribuição,
justifica-se o desenvolvimento do plano de Curso Superior em Tecnologia em
Fabricação Mecânica para atendimento às demandas das empresas vinculadas ao
Sistema Indústria do Estado de São Paulo, mais especificamente aquelas no entorno
das Escolas SENAI de Taubaté, Sorocaba e Campinas.

b)

Objetivos

O Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica tem por objetivo habilitar
profissionais para gerenciar e implementar a instalação, a produção e a manutenção
de processos de fabricação mecânica, coordenando equipes de acordo com normas
técnicas, de qualidade, ambientais, de saúde e segurança no trabalho.

II.

REQUISITOS DE ACESSO

A inscrição e a matrícula no Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica
estão abertas a candidatos que comprovem a conclusão do Ensino Médio ou
equivalente e aprovação em processo seletivo.

a)

Estrutura do Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica

o

Lei Federal n 9394/96
o
Decreto Federal n 5154/04
o
Resolução CNE n 3/2002.

LEGISLAÇÃO

Quadro de Organização Curricular
CARGA
HORÁRIA
TOTAL

ANOS
(Horas aula de 50 min)

UNIDADES CURRICULARES
º

1

º

2

º

3

HORASAULA

Metodologia do Trabalho Científico

80

80

Desenho Técnico

200

200

Estatística Aplicada

160

160

Cálculo

120

120

Física

120

120

Tecnologia Mecânica

280

280

Processos de Fabricação

200

200

Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente

80

80

Processos de Usinagem

360

360

Automação Industrial

320

320

Gestão da Produção

160

160

Planejamento e Controle da Produção

120

120

Manutenção Industrial

120

120

Logística Industrial

80

80

Custos Industriais

80

80

Gestão Estratégica de Pessoas

120

120

Organização de Empresas e
Empreendedorismo

80

80

Gestão e Desenvolvimento de Projetos

200

200

TOTAL HORAS-AULA (aula de 50 min)

960

960

960

2880

TOTAL HORAS (h)

800

800

800

2400

Estágio Supervisionado (h)

400

TOTAL GERAL (h)

2800

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
Optativa desenvolvida na Metodologia de
Ensino à Distância
TOTAL GERAL (h) com Unidade Curricular Optativa

50

50
2850

