
Tudo sobre a Graduação em Engenharia 

Mecânica 

 

Conheça neste artigo tudo o que você precisa saber sobre a engenharia mecânica, a função 

de um engenheiro mecânico, mercado de trabalho, remuneração, onde estudar, entre 

outros. 

 
 

O que é Engenharia Mecânica 

 

A Engenharia Mecânica é a área da engenharia responsável pelo projeto, construção e 

manutenção de equipamentos mecânicos.  

 

Sendo o engenheiro mecânico, a pessoa responsável por projetar e desenvolver máquinas, 

veículos, motores e equipamentos mecânicos. 

 



O que faz um Engenheiro Mecânico? 

 
 

O Engenheiro Mecânico pesquisa tecnologias, projeta e desenvolve máquinas e 

equipamentos, atua em linhas de montagem e produção e também em diversas áreas das 

indústrias em geral. 

 

É de responsabilidade do engenheiro cuidar da elaboração de projetos desde o surgimento 

da ideia ou necessidade inicial até os testes e entrega do produto final. 

 

Entre atividades comuns de um engenheiro mecânico, podemos citar: 

 

● Projeto e Desenho de Máquinas e Peças. 

● Acompanhamento de Produção em Fábricas 

● Teste de Equipamentos 

● Manutenção de Equipamentos 

● Práticas de Gestão Relacionadas à sua Área de Atuação 

 

 

Mercado de Trabalho e Remuneração 

O engenheiro mecânico é um profissional muito requisitado no mercado de trabalho, pois 

este ramo da engenharia é muito abrangente. Veja só, em praticamente tudo à nossa volta 

existem componentes mecânicos e todos eles precisam ser projetados, desenvolvidos e 

testados por engenheiros da área. Sendo assim, a demanda pelo profissional é alta e tende 

a continuar em crescimento. 

 



Os setores que mais empregam engenheiros mecânicos é o setor industrial, o setor 

aeronáutico e automobilístico e o setor petroquímico. Afinal, você já imaginou quanta 

mecânica envolve por exemplo um avião ou uma plataforma de petróleo? 

Devido à alta demanda e a complexidade da função, o engenheiro mecânico possui uma 

remuneração excelente, capaz de proporcionar uma ótima qualidade de vida. 

O piso da função é regulamentado por lei.  Veja quanto o profissional da área deve receber: 

● Jornada de 6 horas: 6 salários mínimos 

● Jornada de 7 horas: 7,25 salários mínimos 

● Jornada de 8 horas: 8,5 salários mínimos 

É uma excelente remuneração? Lembrando que este é o piso da profissão, sendo possível 

ao profissional que possua destaque e experiência na profissão alcance maiores salários. 

Para que você tenha uma ideia, o salário mínimo atual é de R$ 998,00. Multiplicando este 

valor por 8,5 chegamos a uma remuneração de R$ 8.483,00 para jornadas de 8 horas 

semanais. 

 

O Curso de Engenharia Mecânica 

A graduação em Engenharia Mecânica tem duração de 5 anos e assim como as demais 

engenharias, a grade curricular do curso é totalmente voltada para as ciências exatas, além 

de disciplinas específicas do curso. 

 

As disciplinas cobradas podem variar de acordo com a instituição de ensino escolhida, mas 

em geral são compostas principalmente pelas seguintes disciplinas: 
  

● Cálculo Diferencial e Integral 

● Física 

● Geometria 

● Álgebra Linear 

● Probabilidade e Estatística 

● Cálculo Numérico 

● Algoritmos e Programação 

● Controle e Automação 

● Desenho Técnico 

● Dinâmica das Máquinas e Vibrações 

● Elementos de Máquinas 

● Eletricidade Aplicada 

● Eletrônica e Instrumentação 

● Segurança do Trabalho 

● Estatística 

● Fenômenos de Transporte 

● Mecânica Aplicada 



● Mecânica Geral 

● Planejamento, Programação e Controle da Produção 

● Processos de Fabricação 

● Resistência dos Materiais 

● Termodinâmica Aplicada 

● Gestão de Processos 

 

 

Onde Cursar Engenharia Mecânica? 

Se você se identifica com a engenharia mecânica e deseja uma formação nesta área, 

precisa escolher uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC - Ministério da Educação 

e Cultura.  

 

Veja abaixo uma lista com algumas instituições que ofertam o curso e possuem boa 

avaliação: 

 

 

• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA 

• Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF  

• Universidade Federal do Maranhão - UFMA   

• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM  

• Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR  

• Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM 

• Universidade Federal de Goiás - UFG   

• Universidade Federal do Pará - UFPA   

• Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR  

• Universidade Federal de Lavras - UFLA  

• Universidade Federal de Santa Maria - UFSM  

• Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca  

• Centro federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

• Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN   

• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 

• Fundação Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD  

• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

• Universidade Federal do Paraná - UFPR 

• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

• Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

• Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI 

• Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA  

• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES 

• Universidade Federal de Viçosa - UFV   

• Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA 

• Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM 

• Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ   



• Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP   

• Instituto Militar de Engenharia - IME 

• Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

 

   

Na listagem acima destacamos as melhores instituições de ensino do país na área de 

engenharia mecânica, no próximo tópico mostraremos algumas dicas importantes para te 

ajudar a escolher um bom curso de Engenharia Mecânica. A escolha correta faz grande 

diferença na formação de um engenheiro. 

 

Como Avaliar um Curso de Engenharia Mecânica 

 

No tópico anterior, você consultou as melhores instituições de ensino na área de engenharia 

mecânica. Não encontrou opções próximas a você e deseja saber como avaliar uma 

instituição? Acompanhe o texto que vamos te ajudar neste processo de escolha. 

 

Avaliação no MEC: O primeiro passo para avaliar uma instituição e o curso desejado é 

verificar a nota atribuída pelo MEC. Esta nota leva em conta vários aspectos relacionados a 

instituição, sendo o mais importante deles a nota no ENADE, que é um exame aplicado pelo 

MEC e que visa avaliar a qualidade do ensino e do curso. 

 

Busque informações sobre o corpo docente: Outra avaliação importante é a do currículo 

dos professores que ministram as disciplinas do curso. Verifique se possuem alguma 

experiência na área e especializações como mestrado e doutorado. 

 

Avalie a grade curricular: Faça uma avaliação comparativa entre a grade curricular da 

instituição com outras já reconhecidas como as relacionadas no tópico anterior. 

 

Busque referências: Procure referências da instituição com alunos ou ex-alunos, procure 

também informações sobre a aceitação dos diplomas da instituição pelo mercado de 

trabalho. 

  

Avalie a estrutura da instituição: Visite a instituição e avalie a qualidade de sua estrutura 

como um todo e principalmente dos seus laboratórios. 

 

Esses são os principais parâmetros para avaliar uma instituição de ensino e escolher um 

bom curso, não só de engenharia, mas em qualquer área de estudo. Uma universidade 

conceituada proporciona maior facilidade de entrada no mercado de trabalho e uma 

formação mais completa. 

 

Deixe aqui embaixo os seus comentários a respeito do curso de engenharia mecânica! 


