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ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

No mundo inteiro, as complexas demandas da sociedade por bens e serviços 
cada vez mais têm sido atendidas utilizando-se novas tecnologias, resultantes de 
aplicações de conhecimentos científicos. Como a geração desses novos 
conhecimentos tem sido extremamente rápida, as novas tecnologias tornam-se cada 
vez mais difíceis de serem copiadas e mesmo compreendidas. 

Os exemplos das nações que optaram pela produção e utilização sistemática 
das novas tecnologias de base científica mostram que é necessário se definir e seguir 
políticas industriais objetivas, se fazer grandes investimentos em educação e em 
pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, além de  se ter competência, capacidade e 
talento para empreender e gerenciar. 

Os processos de produção no Brasil estão passando por mudanças 
significativas em ritmo acelerado, devido à política de abertura econômica 
empreendida a partir do final da década de 80, produzindo enormes mudanças no 
mundo do trabalho e demandando profissionais com novas formações e habilidades.  

O ensino de engenharia face a essa realidade passa por grandes mudanças, 
com a criação de novas habilitações e a concepção e implementação de novos 
currículos, grades curriculares e métodos de ensino para formar engenheiros com 
novas habilidades e capazes de desenvolver, aperfeiçoar e utilizar as novas 
tecnologias de base científica.   

Com o grande desenvolvimento da eletrônica e da informática nas últimas 
décadas, uma das áreas mais ativas da engenharia em todo mundo passou a ser a 
área de Controle e Automação. Atualmente, existem cursos de engenharia associados 
a sistemas mecatrônicos nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e na Ásia.  

Ciente da necessidade e da relevância de se formar engenheiros de Controle 
e Automação no Brasil, o Ministério da Educação, através da Portaria 1.694, de 5 de 
dezembro de 1994, considerando o consubstanciado no parecer da Comissão de 
Especialistas do Ensino de Engenharia da Secretaria de Educação Superior, 
regulamentou a Engenharia de Controle e Automação. 

Atualmente, diversas universidades brasileiras oferecem cursos associados a 
sistemas mecatrônicos, sendo os mais antigos os da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, os da Universidade Estadual de Campinas, os da Escola 
de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, o da Universidade 
Federal de Santa Catarina, o da Universidade Federal de Minas Gerais, o da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais e o da Universidade de Brasília. 

A partir de um estudo pormenorizado dessa realidade, o Departamento de 
Técnicas Fundamentais da Escola de Minas da UFOP desenvolveu um trabalho 
criterioso para identificar a pertinência, a necessidade e a viabilidade de se criar um 
Curso de Engenharia de Controle e Automação na Universidade Federal de Ouro 
Preto. 

Em linhas gerais, identificou que uma das áreas mais carentes e que deve se 
tornar uma das áreas mais ativas para o emprego de Controle e Automação é a área 
de mineração, enquanto que a área de metalurgia já é uma das áreas que mais 
utilizam Controle e Automação. Portanto, como a Escola de Minas da UFOP construiu 
uma grande competência e liderança nas áreas de mineração e metalurgia, fica 
demonstrada a pertinência de se criar um Curso de Engenharia de Controle e 
Automação na UFOP. 

Os cursos de engenharia oferecidos pelas universidades brasileiras 
associados a sistemas mecatrônicos não enfatizam a formação em Controle e 
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Automação de processos físico-químicos das indústrias de mineração e de metalurgia, 
onde há atualmente necessidade de engenheiros tanto para empregar e operar 
sistemas automatizados, quanto para desenvolvê-los. Portanto, considerando-se os 
ambientes tecnológico e regional em que a UFOP está inserida, fica demonstrada a 
necessidade de se criar um Curso de Engenharia de Controle e Automação na UFOP. 

O Curso de Engenharia de Controle e Automação tem a sua fundamentação 
científica na Matemática, na Física e na Ciência da Computação e sua formação 
profissional de engenharia em controle dinâmico de processos, informática industrial e 
automação da manufatura. Os departamentos de Matemática, Física, Computação, 
Técnicas Fundamentais, Metalurgia e de Materiais, Minas e Produção dispõem de 
recursos humanos, instalações e desenvolvem atividades de ensino e de pesquisa de 
alto nível nas áreas de Ciências Exatas, Ciências da Engenharia e Processos.  

Além disso, o Departamento de Computação já desenvolve atividades de 
ensino e de pesquisa em todas as áreas de formação profissional da Engenharia de 
Controle e Automação ligadas a software e o Departamento de Técnicas 
Fundamentais tem um núcleo já consolidado desenvolvendo ensino e pesquisa 
tecnológica em todas as áreas de formação profissional ligadas a hardware do Curso 
de Engenharia de Controle e Automação. 

Portanto, as necessidades de investimento em recursos materiais e na 
contratação de novos profissionais para a implantação do Curso de Engenharia de 
Controle e Automação na UFOP são complementares e relativamente pequenas, 
ficando demonstrada a viabilidade de se criar um Curso de Engenharia de Controle e 
Automação na UFOP. 

Finalmente, deve-se reconhecer que a Universidade Federal de Ouro Preto 
tem uma história plena de contribuições relevantes para o desenvolvimento da 
Engenharia, possui um conjunto importante e consolidado de profissionais bem 
formados desenvolvendo atividades de ensino e de pesquisa tecnológicos e, por isso, 
tem o compromisso histórico de se fazer presente nas áreas mais dinâmicas e 
importantes da atualidade e do futuro da Engenharia.   

 
  

2. O CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 
 

O Curso de Engenharia de Controle e Automação tem sua fundamentação 
científica na Matemática, Física e Ciência da Computação e sua formação profissional 
de engenharia em controle dinâmico de processos, informática industrial e automação 
da manufatura. Assim, o currículo do Curso é desenhado para formar um engenheiro 
com as seguintes características: 

 uma base sólida em matemática e física; 

 conhecimentos gerais de ciência da computação, engenharia elétrica, 
engenharia mecânica e processos em engenharia; 

 conhecimentos especializados em controle de processos, informática 
industrial e automação da manufatura e de processos; 

 conhecimentos básicos de economia, gestão, meio ambiente e segurança. 
A estrutura curricular do curso segue as definições da Resolução 48/76 do 

CFE, de 27 de abril de 1976, e as determinações da Portaria 1.694 do MEC, de 05 de 
dezembro de 1994. Assim, as matérias de formação básica são as comuns a todos os 
Cursos de Engenharia: Matemática, Física, Química, Mecânica, Processamento de 
Dados, Desenho, Eletricidade, Resistência dos Materiais e Fenômenos de Transporte.  

Entretanto a Lei Darcy Ribeiro – lei nº 9.394 – , de 20 de dezembro de 1996, 
que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, acabou com os 
currículos mínimos dos cursos universitários e determinou que fossem estabelecidas 
diretrizes curriculares. Entretanto, em foros importantes onde se tem trabalhado para 
se estabelecer as diretrizes curriculares dos Cursos de Engenharia, como a ABENGE 
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e a Comissão de Especialistas do Ensino de Engenharia da SESu, se tem 
encaminhado propostas que contém as matérias: Matemática, Probabilidade e 
Estatística, Física, Química, Informática e Computação, Expressão Gráfica, 
Humanidades e Ciências Sociais, Ciências Ambientais, Gestão da Produção e 
Fenômenos de Transporte como conteúdos básicos imprescindíveis à formação do 
engenheiro. 

Portanto, no que diz respeito à formação básica, não deve ocorrer mudança 
significativa do conteúdo ensinado para os Cursos de Engenharia. Entretanto, devem 
ocorrer mudanças importantes no ensino dessas matérias, pois do engenheiro da 
atualidade e do futuro, além do domínio das matérias de sua área de atuação, exigir-
se-á capacidade cada vez maior para resolver problemas, tomar decisões, trabalhar 
em equipe e se comunicar, devendo o profissional de engenharia ser flexível, 
adaptável, criativo e crítico. 

As matérias de formação profissional geral do Curso de Engenharia de 
Controle e Automação são: Controle de Processos, Sistemas Industriais, 
Instrumentação, Matemática Discreta para a Automação, Informática Industrial, 
Administração de Sistemas de Produção e Integração e Avaliação de Sistemas. As 
disciplinas associadas a essa matérias da área de software serão lecionadas pelo 
Departamento de Computação, as da área de hardware serão lecionadas pelo 
Departamento de Técnicas Fundamentais e as da área de Administração de Sistemas 
de Produção pelo Departamento de Engenharia de Produção, Administração e 
Economia. 

As matérias de formação profissional específica, através das quais a 
Instituição define a identidade do curso, de acordo com sua história e suas vocações 
tecnológicas, regionais e culturais são: Processos de Mineração, Processos 
Metalúrgicos, Processos Termomecânicos e Sistemas Termofluidodinâmicos, que são 
áreas em que a Escola de Minas, através dos Departamentos de Minas, de Metalurgia 
e de Materiais e de Técnicas Fundamentais, já consolidou e desenvolve atividades de 
ensino e de pesquisa relevantes. 
 
 

3. O CURRÍCULO 
 

O currículo do Curso de Engenharia de Controle e Automação foi concebido 
para formar engenheiros com sólida base em ciências e tecnologias, capazes de 
transitar e de transferir conhecimentos entre essas áreas, através de uma nova razão 
apropriada de cargas horárias e da distribuição dos conteúdos das matérias de 
formação básica, de formação profissional geral e de formação profissional específica 
em uma grade curricular que pode ser materializada como duas cunhas superpostas, 
com disciplinas básicas e profissionais sendo ensinadas simultaneamente durante 
grande parte do curso. 

Além disso, o currículo traz mudanças no modo de apresentar os conteúdos 
de Introdução à Engenharia, que serão apresentadas por professores e profissionais 
da área de engenharia através da combinação de aulas expositivas, seminários e 
visitas técnicas, através das disciplinas Introdução à Engenharia de Controle e 
Automação. Nestes seminários deverão ser abordados a profissão, o ensino, o campo 
de trabalho, as interfaces, os avanços e as perspectivas em Engenharia de Controle e 
Automação. 

Esse novo formato do curso de Introdução à Engenharia tem como objetivos 
colocar desde cedo o estudante em contato com engenheiros que estão atuando na 
área de Controle e Automação e levar o aluno a reconhecer que a interação 
permanente com outros profissionais de engenharia é imprescindível para se manter 
permanentemente atualizado e se desenvolver profissionalmente. 

O currículo do Curso de Engenharia de Controle e Automação está 
introduzindo a disciplina de Introdução à Metodologia da Pesquisa Científica, com o 
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objetivo de proporcionar ao aluno uma compreensão do processo de produção do 
conhecimento científico e tecnológico, para que ele possa desenvolver uma postura 
crítica sobre a ciência, a tecnologia e o método científico. Além disso, essa disciplina 
deve propiciar ao aluno a habilidade para a comunicação científica e para elaborar 
projetos, trabalhos científicos e relatórios. 

Deve ser notado que o currículo contém duas disciplinas, uma no nono 
período e outra no décimo período, denominadas Trabalho de Fim de Curso I e 
Trabalho de Fim de Curso II, nas quais o aluno deverá desenvolver um projeto na área 
de Controle e Automação, sob a orientação de um professor do Curso, que deverá 
levar à produção de uma monografia. 

As disciplinas de Engenharia de Processos I e de Engenharia de Processos 
II, lecionadas pelos Departamentos de Engenharia de Minas e de Engenharia 
Metalúrgica e de Materiais, além de apresentarem os processos de mineração e de 
metalurgia, como é costume nessas disciplinas, enfatizam as características comuns a 
todos processos, a seleção de parâmetros de controle e como controlá-los. 

Seguindo as diretrizes curriculares apresentadas nos trabalhos da ABENGE e 
da Comissão de Especialistas do Ensino de Engenharia da SESu, o currículo prevê 
uma grande carga de disciplinas de livre escolha do aluno. Especificamente, o aluno 
poderá escolher o projeto e o orientador das atividades que vai desenvolver nas 
disciplinas de Trabalho de Fim de Curso. Além disso, ele terá liberdade para escolher 
o elenco de disciplinas eletivas necessárias para integralização dos créditos. Esses 
dois conjuntos de atividades de livre escolha do aluno totalizam 300 horas. Isso vai 
permitir que o aluno tenha uma formação mais individualizada, de acordo com sua 
vocação, gosto e talento. 

O aluno do Curso de Engenharia de Controle e Automação será orientado e 
estimulado a desenvolver atividades de monitoria, de pesquisa e de extensão, já que 
os departamentos envolvidos no curso desenvolvem sistematicamente atividade de 
ensino, pesquisa e extensão e tem uma boa infraestrutura de laboratórios próprios e 
mantém convênios com outras instituições, além de estágios em empresas e centros 
de pesquisa, sendo que o aluno deverá fazer no mínimo 120 horas de estágio 
supervisionado obrigatório.   

4. A GRADE CURRICULAR 
 
 

 
CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 

DISCIPLINAS POR PERÍODO 
 

 
 
Período Disciplina Código Carga 

Horária 
Créditos Total 

(Acumulado) 

 
 
 

1o 

Cálculo Diferencial e Integral I MTM 122 90 6  

Geometria Analítica e Cálculo Vetorial MTM 131 60 4 

Programação de Computadores I COM 60 3 

Química Geral  QUI   108 90 5 

Expressão Gráfica I CAT   112 60 3 

Int. à Eng. de Controle e Automação I CAT 15 1 

                                                                                                      TOTAL 375 22 375 h 

 
 
 

2o 

Cálculo Diferencial e Integral II MTM 123 60 4  

Introdução à Álgebra Linear MTM 112 60 4 

Programação de Computadores II COM  60 3 

Cálculo Numérico COM 400 60 3 

Mecânica Clássica FIS    209 60 3 
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Expressão Gráfica II CAT   113 60 3 

Int. à Eng. de Controle e Automação II CAT 15 1 

                                                                                                      TOTAL 375 21 750 h 

 
 
 

3o 

Cálculo Diferencial e Integral III MTM 124 60 4  

Métodos Matemáticos da Engenharia I MTM 143 60 4 

Metrologia CAT 45 3 

Eletromagnetismo FIS    211 60 3 

Física Térmica FIS    210 60 3 

Circuitos Digitais  COM 90 5 

                                                                                                      TOTAL 375 22 1125 h 

 
 
 

4o 

Métodos Matemáticos da Engenharia II MTM 144 60 4  

Estatística e Probabilidade MTM 151 60 4 

Oscilações e Ondas FIS    213 60 3 

Mecânica Racional FIS    214 60 3 

Mecânica dos Fluidos CAT   301 60 3 

Informática Industrial COM 60 3 

                                                                                                      TOTAL 360 20 1485h 

 
 
 

5o 

Estrutura da Matéria FIS    212 60 3  

Termodinâmica Aplicada CAT   134 60 3 

Metodologia da Pesquisa Científica CAT  45 3 

Eletrotécnica Geral CAT   124 75 4 

Circuitos e Dispositivos Eletrônicos I CAT 60 3 

Engenharia de Processos I MIN 60 4 

                                                                                                      TOTAL 360 20 1845h 

 
 
 

6o 

Elementos de Máquinas CAT 75 4  

Transferência de Calor e de Massa CAT   135 75 4 

Circuitos e Dispositivos Eletrônicos II CAT 60 3 

Otimização COM 45 3 

Engenharia de Processos II MET 60 4 

Economia da Engenharia PRO   60 3 

                                                                                                      TOTAL 375 21 2220 h 

 

Período Disciplina Código Carga 
Horária 

Créditos TOTAL 
(ACUMULADO) 

 
 

7o 

Máquinas Térmicas CAT 90 5  

Laboratório de Termofluidodinâmica CAT 60 2 

Teoria de Controle I CAT 60 3 

Resistência dos Materiais e Estruturas CIV    107 60 3 

Princípios de Ciência dos Materiais  MET   60 4 

Organização e Administração Industrial I PRO   243 30 2 

                                                                                                      TOTAL 360 19 2580 h 

 
 
 

8o 

Acionamentos Fluidomecânicos CAT 60 3  

Teoria de Controle II COM 60 4 

Laboratório de Máquinas Térmicas CAT 30 1 

Acionamentos Elétricos CAT 45 3 

Fundamentos de Ciências do Ambiente PRO   254 45 3 

Comportamento Mecânico de Materiais  MET    237 60 3 

Sist. Computacionais para Aut. e Controle COM 60 4 

                                                                                                      TOTAL 360 21 2940 h 

 
 
 

9o 

Trabalho de Fim de Curso I CAT 60 4  

Interfaceamento de Sistemas CAT 45 3 

Princípios de Metalurgia Termomecânica MET 90 5 

Sistemas Flexíveis CAT 45 3 

Programação Concorrente COM  60 4 

Planejamento e Controle da Produção A PRO 60 3 
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                                                                                                      TOTAL 360 22 3300 h 

 
 

10o 

Trabalho de Fim de Curso II CAT 60 4  

Elementos de Robótica COM 60 4 

Introdução ao Direito e Legislação PRO  248 45 3 

Disciplinas Eletivas  180  

                                                                                                      TOTAL 345 11 3645 h 

 
 
 
5. EMENTAS DAS DISCIPLINAS 
 

 
5.1. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

 
5.1.1. Disciplinas Obrigatórias 
 
MTM 112: Introdução à Álgebra Linear   60 horas  4 créditos 
Matrizes. Espaços vetoriais. Determinantes. Transformações lineares. Operadores. 
Autovalor e autovetor. Diagonalização. 
 
MTM 122: Cálculo Diferencial e Integral I   90 horas  6 créditos 
Números Reais. Funções. Limites. Continuidade. Derivadas e aplicações. A integral. 
 
MTM 123: Cálculo Diferencial e Integral II   60 horas  4 créditos 
Aplicação da Integral. Integrais impróprias. Sequências e séries infinitas. Funções de 
várias variáveis. Aproximações de funções por polinômios. 
 
MTM 124: Cálculo Diferencial e Integral III   60 horas  4 créditos 
Funções vetoriais. Integrais múltiplas. Integrais repetidas. Integrais de linha. Integrais 
de superfície. 
 
MTM 131: Geometria Analítica e Cálculo Vetorial  60 horas  4 créditos  
Geometria Analítica plana. Cálculo vetorial. Geometria Analítica no espaço. 
 
MTM 143: Métodos Matemáticos da Engenharia I  60 horas  4 créditos 
Teoria das funções analíticas. Espaços vetoriais lineares complexos. Tensores 
 
MTM 144: Métodos Matemáticos da Engenharia II 60 horas  4 créditos 
Espaço das funções. Polinômios ortogonais. Análise de Fourier. Problemas de valor 
inicial. Problemas de valor de fronteira. Problemas de valor inicial e de fronteira. 
 
MTM 151: Estatística e Probabilidade    60 horas  4 créditos 
Introdução. Técnicas de amostragem. Estatística descritiva. Introdução à 
probabilidade. Variáveis aleatórias unidimensionais. Modelos de distribuição de 
probabilidade. Inferência. Regressão linear simples. 
 
 
 

5.2. DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO 

 
5.2.1. Disciplinas Obrigatórias 
 
COM 400: Cálculo Numérico     60 horas  3 créditos 
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Sistemas de equações lineares simultâneas. Raízes de equações algébricas e 
transcendentes. Interpolação polinomial. Integração numérica. 
 
COM : Programação de Computadores I   60 horas  3 créditos 
Conceitos básicos de organização de computadores, sistemas operacionais e 
ambientes de programação. Introdução à programação: valores e expressões de tipos 
primitivos, variáveis e comandos de atribuição, entrada e saída de padrões de dados, 
controle de fluxo de programas. Utilização de procedimentos e funções. Manipulação 
de vetores de dados. 
COM : Programação de Computadores II   60 horas  3 créditos 
Conceitos de estruturação das informações. Tipos abstratos de dados. Listas. Árvores. 
Tabelas. Conceitos de grafos. Aplicações em grafos. 
 
COM : Circuitos Digitais      90 horas  5 créditos 
Aritmética binária. Álgebra booleana. Simplificação de expressões booleanas. Portas 
lógicas. Famílias lógicas. Circuitos combinacionais. Circuitos sequenciais. 
Conversores analógico-digital e digital-analógico.  
 
COM : Informática Industrial     60 horas  3 créditos 
Arquitetura típica de microprocessadores. Manipulação de linguagens de médio e 
baixo níveis. Técnicas de manipulação e programação em microprocessadores 
(firmware). Acoplamentos de potência. Sistemas de aquisição de dados e controle. 
Controle digital de máquinas DC/AC. Aplicação de motores de passo na tecnologia de 
processos. 
 
COM : Otimização       45 horas  3 créditos 
Programação linear. Introdução à programação linear inteira. Introdução à 
programação não linear. 
 
COM : Teoria de Controle II     60 horas  4 créditos 
Conceitos de sinais contínuos, discretos e amostrados. Teoria de controle. 
Transformada Z. Sistemas de tempo real. Processos e sistemas contínuos e discretos. 
Controladores e reguladores industriais. 
 
COM : Sistemas Comp. para Controle e Automação 60 horas  4 créditos 
Conceitos de arquitetura de computadores (máquinas convencionais e não 
convencionais). Conceitos de sistemas operacionais. Gerenciamento de elementos 
computacionais (processos, memória, processador e unidades de entrada e de saída). 
Conceito de redes de comunicações de dados. 
 
COM : Programação Concorrente    60 horas  4 créditos 
Conceitos e terminologia de programação concorrente. Processos. Condição de 
corrida. Exclusão mútua. Comunicação e sincronização. Semáforos. Regiões críticas 
condicionais. Monitores. Troca de mensagens. RPC e “rendez-vous”. Computação 
paralela. Visão geral das linguagens concorrentes. 
 
COM : Elementos de Robótica     60 horas  4 créditos 
Conceitos de robótica. Classificação dos robôs. Arquitetura genérica de robôs. 
Aplicabilidade de robôs em células de trabalho. Modelagem de robôs. Técnicas de 
controle de sensoramento, posicionamento e movimentação de robôs. Técnicas de 
programação em robôs.  
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5.2.2. Disciplinas Eletivas 
 
COM : Análise de Desempenho     60 horas  4 créditos 
Conceitos sobre desempenho de um sistema de computação. Monitoramento de 
desempenho de sistemas reais. Conceitos sobre modelagem. Conceitos básicos de 
teoria de filas. Sistema de crescimento e morte. Modelos de múltiplos servidores. 
Estudo de casos relacionados a sistemas operacionais, redes de computadores e 
arquitetura de computadores. 
 
COM : Programação em Lógica     60 horas  4 créditos 
Prova automática de teoremas. Linguagem lógica. Técnicas de programação. 
COM : Banco de Dados      60 horas  4 créditos 
Conceitos básicos de banco de dados. Modelo conceitual. Modelo lógico (relacional, 
rede, hierárquico). 
 
COM : Bancos de Dados não Convencionais  60 horas  4 créditos 
Caracterização de banco de dados não convencionais. Aplicações não convencionais. 
Estudo do processo de modelagem. Projeto lógico. Projeto físico. Novas tendências. 
 
COM : Engenharia de Software I     60 horas  4 créditos 
Fundamentos de engenharia de software. Fundamentos de sistema de informação. 
Análise de sistema de informação automatizado. Fundamentos de interface homem-
máquina. 
 
COM : Engenharia de Software II     60 horas  4 créditos 
Técnicas de entrevista para aquisição de dados. Teste de software. Análise orientada 
a objetos. Projeto orientado a objetos. 
 
COM : Inteligência Artificial     60 horas  4 créditos 
Conceitos básicos. Resolução de problemas. Algorítmos de busca. Representação do 
conhecimento. Prova automática de teoremas. Sistemas especialistas. Aplicações de 
inteligência artificial. 
 
COM : Matemática Discreta I     60 horas  4 créditos 
Teoria dos conjuntos. Definições recursivas. Indução matemática. Lógica 
proposicional. Lógica de predicados. Lógica equacional. 
 
COM : Redes de Computadores     60 horas  4 créditos 
Transmissão de sinais digitais. Caracterização de tipos de redes. Modelos de 
referência. Camadas de protocolos. Conceitos básicos de sistemas distribuídos 
aplicados em redes. 
 
COM : Sistemas Distribuídos     60 horas  4 créditos 
Conceitos de sistemas distribuídos. Algorítmos de exclusão mútua. Algorítmos de 
votação. Algorítmos para prevenção de deadlocks. Linguagens para programação 
distribuída. Plataformas distribuídas atuais. 
 
COM : Sistemas Interativos     60 horas  4 créditos 
Fundamentos de interface com o usuário. Projeto de interação. Estilos de interação. 
Processo de desenvolvimento de interface. Técnicas de representação de projeto. 
Prototipização rápida: técnica e ferramentas. Avaliação de usabilidade de interfaces. 
 
COM : Sistemas Operacionais     60 horas  4 créditos 
Conceitos de sistemas operacionais. Gerência de processos. Gerência de memória. 
Gerência de processador. Gerência de periféricos. Gerência de arquivos. 
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5.3. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

 
5.3.1. Disciplinas Obrigatórias 
 
QUI 108: Química Geral      90 horas  5 créditos 
Teoria Atômica. Propriedades periódicas. Ligação química. Funções químicas 
(nomenclatura). Reações químicas (balanceamento). Soluções. Estequiometria. 
Equilíbrio químico. Equilíbrio iônico. Introdução à corrosão. 

5.4. DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

 
5.4.1. Disciplinas Obrigatórias 
 
FIS 209: Mecânica Clássica     60 horas  3 créditos 
Medidas físicas. Mecânica newtoniana. Mecânica relativística. 
 
FIS 210: Física Térmica      60 horas  3 créditos 
Calor. Termodinâmica. Física Estatística. Teoria cinética. Sólidos. Fluidos. 
 
FIS 211: Eletromagnetismo      60 horas  3 créditos 
Campos. Eletrostática. Magnetostática. Eletromagnetismo. 
 
FIS 212: Estrutura da Matéria     60 horas  3 créditos 
Física quântica. Física atômica. Campos elétricos e magnéticos na matéria. Física 
nuclear. 
 
FIS 213: Oscilações e Ondas     60 horas  3 créditos 
Oscilações e ondas mecânicas e eletromagnéticas. Óptica Física. Óptica geométrica. 
 
FIS 214: Mecânica Racional     60 horas  3 créditos 
Cinemática, estática e dinâmica do ponto e do corpo rígido. 
 
 
5.4.2. Disciplinas Eletivas 
 
FIS 822: Física do Estado Sólido     60 horas  4 créditos 
Estrutura e simetria. Vibrações da rede e propriedades térmicas. Bandas de elétrons. 
Interação elétron-fónon. Semicondutores. Comportamento óptico e magnético. 
Dielétricos e ferroelétricos. Ferromagnetismo. Supercondutividade. Transporte. 
 
FIS 823: Física e Tecnologia de Semicondutores  60 horas  4 créditos 
Física de semicondutores. Dispositivos semicondutores. Processos em 
microeletrônica. Semicondutores compostos. 
 
 

5.6. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

 
5.6.1. Disciplinas Obrigatórias 
 
CIV 107: Resistência dos Materiais e Estruturas  60 horas  3 créditos 
Estática fundamental. Introdução ao estudo das tensões. Relações entre tensões e 
deformações. Tração e compressão. Cisalhamento. Flexão simples. Torção. 
Solicitação simples. Torção. Solicitação composta. Flambagem. Critérios de 
resistência. 
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5.7. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS  

 
5.7.1. Disciplinas Obrigatórias 
 
MIN : Engenharia de Processos I    60 horas  4 créditos 
Descrição de processos, variáveis de controle e automação em mineração. 
5.7.2. Disciplinas Eletivas 
 
MIN 235: Pesquisa Operacional Aplicada à Mineração 60 horas  3 créditos 
Histórico, significado e técnicas de pesquisa operacional. Modelamento em pesquisa 
operacional. Grafos. Programação matemática (linear e inteira). Revisão de 
probabilidade. Teoria das filas. Simulação. Alguns problemas clássicos de pesquisa 
operacional no planejamento de lavra de mina e no gerenciamento das operações 
mineiras. Visitas técnicas a minerações. 
 
MIN 256: Processamento dos Minerais I   60 horas  3 créditos 
Conceitos gerais: amostragem, homogeneização e quarteamento. Noções de 
caraterização tecnológica de minérios. Técnicas de determinação de tamanhos. 
Quantificação de operações. Cominuição: britagem e moagem. Verificação 
experimental dos princípios e proposições apresentados nos tópicos citados acima. 
Visitas técnicas à usinas de beneficiamento de minérios 
 
MIN 257: Processamento dos Minerais II   60 horas  3 créditos 
Peneiramento industrial: classificação, concentração gravítica, separação magnética e 
separação eletrostática. Verificação experimental em laboratório dos princípios e 
proposições apresentados nos tópicos relacionados acima. Visitas técnicas à 
minerações. 
 
MIN 258: Processamento dos Minerais III   60 horas  3 créditos 
Flotação, floculação, espessamento, filtragem e secagem, aglomeração. Verificação 
experimental dos princípios e proposições apresentados nos tópicos acima. Visitas 
técnicas a empresas de mineração.  
 
 
 

5.5. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA 

 
5.5.1 Disciplinas Obrigatórias 
 
PRO 243: Organização e Administração Industrial I 30 horas  2 créditos 
Modos de produção. A questão da ideologia. Burocracia, poder e Estado. Taylorismo-
Fordismo. Escola de relações humanas. Behaviorismo. Sistemismo. Tecnoburocracia. 
Estruturas organizacionais. Motivação e comportamento. Influência e liderança. 
Tecnologia e organização. Planejamento. Teoria Z. Administração japonesa. 
Sindicalismo. 
 
PRO 248: Introdução ao Direito e Legislação  45 horas  3 créditos 
Noções gerais de Direito. Direito civil. Direito penal. Direito do trabalho. Elementos de 
direito tributário. Breves estudos sobre direito comercial. Legislação sobre águas e 
minas. Legislação específica aos cursos. 
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PRO 254: Fundamentos de Ciências do Ambiente 45 horas  3 créditos 
Panorama sobre a situação ambiental atual. A ecologia, o meio ambiente e a 
engenharia. Desenvolvimento econômico e tecnológico e o meio ambiente. Atividades 
antrópicas e os efeitos no meio ambiente. Mecanismos de controle e gestão ambiental. 
Avaliação de impacto ambiental. 
 
PRO : Economia da Engenharia     60 horas  3créditos 
Conceitos iniciais: juros, taxas e formas de capitalização. Cálculo de juros: regime 
simples, composto e contínuo. Equivalência de capitais: valor atual e taxa de retorno. 
Série de pagamentos e fatores de juros compostos. Amortização de empréstimos. 
Fluxo de caixa. Investimentos: valor atual, taxa de retorno e custo anual. 
 
PRO : Planejamento e Controle da Produção A  60 horas  4 créditos 
Organização. Administração da produção. Administração financeira. Administração de 
materiais. Administração mercadológica. Administração de recursos humanos. 
Reengenharia. Gerência de qualidade. Engenharia reversa. Engenharia da(s) 
informação(ões). Funções do planejamento e controle de produção. Roteiro de 
produção. Plano de produção. Determinação de recursos. Programação. Controle. 
Aplicações. 
 
 
5.5.2. Disciplinas Eletivas 
 
PRO 241: Economia Política e Financeira I   30 horas  2 créditos 
Teoria microeconômica: estruturas de mercado, funcionamento do mercado, teoria da 
firma: produção e custos, preço e produção nas estruturas ideais: concorrência 
perfeita e monopólio. Preço e produção nas estruturas reais: oligopólio. 
 
PRO 242: Economia Política e Financeira II   30 horas  2 créditos 
Teoria macroeconômica: Agregados macroeconômicos. Elementos de teoria 
monetária. Noções de inflação. Noções sobre teoria e prática do comércio 
internacional. Balanço de pagamentos. Desenvolvimento econômico. Economia 
brasileira. 
 
 
 

5.8. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS 

 
5.8.1. Disciplinas Obrigatórias 
 
MET 237: Comportamento Mecânico de Materiais 60 horas  3 créditos 
Mecanismos de deformação plástica. Mecanismos de endurecimento. Fluência. 
Fadiga. Fratura. Ensaios mecânicos. 
 
MET : Engenharia de Processos II    60 horas  4 créditos 
Descrição de processos, variáveis de controle e automação em siderurgia, metalurgia 
dos não-ferrosos e conformação de materiais. 
 
MET : Princípios de Ciência dos Materiais    90 horas  5 créditos 
Classificação geral dos materiais usados na Engenharia. Produção e utilização de 
metais, polímeros e cerâmicos. Estrutura e propriedade dos metais, polímeros e 
cerâmicos. Outros materiais utilizados em Engenharia. 
 
MET : Princípios de Metalurgia Termomecânica  60 horas  4 créditos 
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Fundamentos de tratamentos térmicos dos aços: diagrama ferro-carbono, constituintes 
dos aços, diagrama TTT e CCT, temperabilidade, tipos de tratamentos (têmpera, 
revenimento, martêmpera, austêmpera, normalização, recozimento e outros). 
Tratamentos termoquímicos. Fundamentos da transformação mecânica de metais 
(forjamento, laminação, extrusão, trefilação e estampagem). 
 
5.8.2. Disciplinas Eletivas 
 
MET 227: Corrosão e Proteção dos Metais   45 horas  2 créditos 
Fundamentos da corrosão. Aspectos termodinâmicos e cinéticos. Eletropolimento. 
Técnicas de controle de corrosão. Seleção de materiais. Projetos adequados para 
minimizar o fenômeno de corrosão. 
 
MET 229: Fadiga dos Materiais     30 horas  2 créditos 
Introdução ao estudo da fadiga. Aspectos macro e microestruturais. Fadiga controlada 
por tensão. Fadiga controlada por deformação. Aplicação da mecânica de fratura à 
propagação de trinca de fadiga. Fechamento de trinca. O limiar  kth. Trincas. Trincas 
curtas. Modelos de propagação de trinca. Carregamento com amplitude variável. 
Fadiga/fluência. Fadiga/corrosão. Ensaios de fadiga. Resistência dos materiais à 
fadiga. 
 
MET 230: Tecnologia e Metalurgia de Soldagem  45 horas  2 créditos 
Métodos de união de metais. Processos de soldagem (convencionais e especiais). 
Brasagem. Terminologia de soldagem. Fluxo de calor em soldagem. Influências 
metalúrgicas do fluxo de calor. Soldagem dos aços transformáveis. Soldagem dos 
aços inoxidáveis. Soldagem de ligas não ferrosas. Comportamento de soldas em 
serviço. 
 
MET 264: Materiais Compósitos     30 horas  2 créditos 
Materiais constituintes. Tipos compósitos. Propriedades mecânicas. Aplicações. 
 
MET : Gestão da Qualidade     15 horas  1 crédito 
Introdução. Conceito de produtividade. Controle total da qualidade (TQC). Controle 
estatístico de processo. Ciclo PDCA. Ferramentas do TQC. Normalização. 
 
MET : Fundamentos de Fundição     30 horas  2 créditos 
Preparação de ligas. Fenômenos de solidificação. Processos de fundição. Materiais de 
moldagem. Projetos de peças fundidas. Fundição de ferrosos e não-ferrosos.  
 
MET : Ensaios não Destrutivos.     30 horas  2 créditos 
Classificação dos defeitos de elaboração dos materiais. Técnicas de análise dos 
defeitos. Análise das falhas. 
 
MET : Seleção de Materiais      30 horas  2 créditos 
Seleção de materiais: etapas, planejamento, requisitos funcionais. Projetos assistidos 
por computador. Economia x materiais. 
 
 

5.9. DEPARTAMENTO DE TÉCNICAS FUNDAMENTAIS 

 
5.9.1. Disciplinas Obrigatórias 
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CAT 112: Expressão Gráfica I     60 horas  3 créditos 
Sistema de representação. Projeções monjeanas (Representação do ponto, da reta e 
do plano. Interseção e perpendicularismo de retas e planos. Métodos descritivos. 
Representação de poliedros. Seção plana em poliedros). 
 
CAT 113: Expressão Gráfica II     60 horas  3 créditos 
Normas técnicas. Vistas ortográficas. Cotas. Perspectivas e cortes. Computação 
Gráfica. 
 
CAT 301: Mecânica dos Fluidos     60 horas  3 créditos 
Fundamentos. Estática, cinemática e dinâmica dos fluidos. Teoria da semelhança. 
Modelos.  
 
CAT 134: Termodinâmica Aplicada    60 horas  3 créditos 
Princípios. Gases e vapores. Misturas. Ciclos termodinâmicos.  
 
CAT 135: Transferência de Calor e de Massa  75 horas  4 créditos 
Condução de calor unidimensional e multidimensional em regime permanente e 
aplicações. Condução de calor em regime transiente. Análise numérica no estudo da 
condução. Radiação térmica. Troca de calor entre superfícies por radiação. 
Fundamentos da convecção natural e forçada. Relações empíricas para o estudo da 
convecção. Transferência de massa por difusão molecular por convecção. 
 
CAT 124: Eletrotécnica Geral     75 horas  4 créditos 
Geradores e motores de corrente contínua. Alternadores e motores de corrente 
alternada. Transformadores. 
 
CAT : Acionamentos Elétricos     45 horas  3 créditos 
Fundamentos da conversão eletromecânica da energia. Princípios de funcionamento, 
características estáticas e dinâmicas, especificação e modelagem de máquinas 
elétricas. Princípios de funcionamento, métodos de comando e especificação dos 
conversores estáticos: retificadores, pulsadores e inversores. Princípios gerais, 
comportamento estático e dinâmico, e desempenho dos variadores de velocidade e de 
posição: estruturas, modelos e redutores.  
 
CAT : Int. à Engenharia de Controle e Automação I 15 horas  1 crédito 
A estrutura acadêmica da Universidade. O currículo do Curso. Os recursos humanos. 
A infra-estrutura material. As características gerais e específicas do profissional. As 
atribuições profissionais. A regulamentação da profissão. 
 
CAT : Int. à Engenharia de Controle e Automação II 15 horas  1 crédito 
O campo de atuação. O mercado de trabalho. As perpectivas profissionais. As 
interfaces com outros campos do conhecimento. Os avanços científicos e tecnológicos 
em Controle e Automação. 
 
CAT : Metrologia       45 horas  3 créditos 
Sistemas de medição. Hierarquia de padrões, rasteabilidade. Instrumentos de 
medição: instrumentos de traço, óticos, pneumáticos, eletro-eletrônicos. Medidas de 
comprimento, temperatura, pressão, vazão, força, massa, conjugado, velocidade, 
aceleração e deformação. Padronização e normas para ensaios metrológicos. 
Modelagem matemática. Aferição e calibração. Ensaios interlaboratoriais. 
 
CAT : Metodologia da Pesquisa Científica    45 horas  3 créditos 
O que é Ciência. Ciência e o método científico. Ciência e filosofia da ciência. 
Operações lógicas no conhecimento científico. Etapas da investigação científica. O 
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estilo da escrita científica e a comunicação científica do conhecimento científico. A 
preparação de projetos, trabalhos científicos, dissertações e relatórios. 
 
 
CAT : Circuitos e Dispositivos Eletrônicos I  60 horas  3 créditos 
Aplicações da lei de Kirchoff. Teorema de Thevenin, teorema de Norton. Introdução 
aos semicondutores. Junção PN. Diodos retificadores, retificador de onda completa. 
Filtros. Multiplicadores de tensão. Circuitos limitadores de tensão. Diodos Zener e 
diodos especiais. Transistores de unijunção. Transistores de efeito de campo. 
Tiristores, triacs e diacs. 
 
CAT : Circuitos e Dispositivos Eletrônicos II  60 horas  3 créditos 
Amplificadores Operacionais. Aplicações lineares e não lineares de amplificadores 
operacionais. Comparadores, osciladores e moduladores. 
 
CAT : Elementos de Máquinas     75 horas  4 créditos 
Cadeias cinemáticas. Análise cinemática. Mecanismos articulados. Camus. 
Resistência passiva de contato ao pivotamento. Escorregamento e rolamento. Órgãos 
flexíveis. Energia e trabalho. Regulagem de máquinas, reguladores de velocidade. 
Volantes. Fator de segurança. Elementos com carga elástica e variável. Eixos e 
árvores. Munhões. Mancais de escorregamento e rolamento. Engrenagens. 
Transmissão por correia. Transmissão por corrente. Parafuso de união. Uniões 
soldadas. Rebites e pinos. 
 
CAT : Laboratório de Termofluidodinâmica   60 horas  2 créditos 
Experiências abrangendo fenômenos de mecânica dos fluidos, termodinâmica e 
transferência de calor e de massa: propriedades físicas das substâncias, escoamento 
de fluidos, propriedades térmicas, leis da termodinâmica, condução de calor, 
convecção, radiação térmica. Aplicações: energia solar, trocadores de calor. 
 
CAT : Teoria de Controle I      60 horas  3 créditos 
Teoria geral de sistemas de controle em malha aberta e em malha fechada. Ações 
básicas de controle. Aplicações de ações de controle à manufatura e processos. 
Critérios de estabilidade. Introdução à teoria de projetos e controladores industriais. 
Noções de controlabilidade e observabilidade. Reconhecimento dos tipos de 
atuadores, sensores e transdutores. 
 
CAT : Máquinas Térmicas       90 horas  5 créditos 
Motores de combustão interna: classificação, componentes e seus materiais, ciclos 
teóricos e reais, combustíveis, combustão, dinamômetro, potências, rendimentos, 
carburação, ignição, injeção, refrigeração, lubrificação, super-alimentação. Geradores 
de vapor. Processos de transferência de calor. Análise e controle da combustão. 
Sistema de distribuição de vapor. Ar condicionado. Instalações frigoríficas. Ar 
comprimido. Fundamentos e princípio do controle automático: válvulas de controle, 
controle proporcional, diagrama de controle PxI. Instrumentos para instalações 
técnicas. 
 
CAT : Laboratório de Máquinas Térmicas   30 horas  1 crédito 
Motores de Combustão Interna: tipos, componentes, sistema de alimentação, sistema 
de ignição, testes. Geradores de vapor: tipos, componentes, operação de caldeira, 
análise de gases, determinação do rendimento térmico. ventilação, ar condicionado, ar 
comprimido: testes, equipamentos de controle. 
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CAT : Acionamentos Fluidomecânicos   60 horas  3 créditos 
Atuadores e circuitos hidráulicos e pneumáticos. Servoválvulas e transmissores 
hidroestáticos. Circuitos. Controladores pneumáticos: circuito para controle contínuo 
de processos industriais. Circuitos para automatizações industriais: controle lógico e 
sequencial. 
 
CAT : Sistemas Flexíveis      45 horas  3 créditos 
CAD/CAE/CAM - CIM/FA. Arquitetura de comandos numéricos. Integração. Modelos e 
padronizações. 
 
CAT : Trabalho de Fim de Curso I     60 horas  4 crédito 
Estruturação e desenvolvimento de projetos. Estudo de casos típicos de setores 
diversos. Discussão, seleção e orientação de trabalhos individuais visando a definição 
do trabalho final do curso. 
 
CAT : Trabalho de Fim de Curso II    60 horas  4 créditos 
Elaboração e desenvolvimento de projeto na área de Controle e Automação de 
Processos. 
 
CAT : Interfaceamento de Sistemas    45 horas  3 créditos 
Elemento primário e final de controle. Fundamentos sobre meios de transmissão 
elétricos, hidráulicos, óticos e pneumáticos. Interfaces para comunicação de dados 
aplicados à manufatura e procesos. Interface homem/máquina. Noções de 
aterramento e proteção de instrumentos. Estudo de casos práticos de integração de 
sistemas de controle e instrumentação. 
 
 
5.9.2. Disciplinas Eletivas 
 
CAT : Desenho Mecânico      45 horas  2 créditos 
Desenvolvimento de superfícies. Simbologia de soldas. Desenho industrial. 
Representação de elementos de máquinas. Conjuntos mecânicos. Detalhamento. 
Desenho auxiliado por computador. 
 
CAT : Energia        60 horas  3 créditos 
Definições. As formas de energia. As leis das conversões energéticas. Recursos 
energéticos. Terminologia energética. Produção e uso de energia no Brasil. 
 
CAT : Vibrações Mecânicas     60 horas  3 créditos 
Molas. Movimento vibratório com um ou mais graus de liberdade. Movimento livre e 
forçado, com ou sem amortecimento. Isolamento de máquinas. Fundação de 
máquinas. Balanceamento dinâmico. Máquinas e técnicas de balancear. Analisadores 
de vibrações. Utilização de computadores para simulação. 
 
CAT : Projetos de Máquinas     60 horas  3 créditos 
Conceituação básica de projetos. Memória de cálculo e anteprojeto. Estudo 
comparativo dos elementos de máquinas: engrenagens, correntes, correias, parafusos 
de movimento, mancais de deslizamento cubo-eixo, elementos de acoplamento eixo-
eixo. Projeto de estruturas de máquinas (fundos, soldados, forjados). Desenvolvimento 
de um projeto através de um computador. 
 

5.10. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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5.10.1. Disciplinas Eletivas 
 
EDF 301: Educação Física e Desportos I   30 horas  1 crédito 
Esta disciplina tem como pressuposto básico a prática pedagógica de atividades 
físicas tais como jogos, esportes, ginástica, dança e outros temas da cultura corporal, 
bem como o estudo dos aspectos sócio-filosóficos e políticos da Educação Física na 
realidade brasileira e dos princípios científicos que fundamentam estas mesmas 
atividades. 
 
EFD 302: Educação Física e Desportos II   30 horas  1 crédito 
Esta disciplina, fundamentada nos conhecimentos básicos da Educação Física, tem 
como princípios, junto aos alunos, valorizar suas experiências corporais anteriores e 
despertar o interesse pela prática crítica, contínua e autônoma de atividades físicas, 
favorecendo a melhoria da qualidade de vida com reflexos em âmbito pessoal, social e 
profissional, ampliando as possibilidades de sua participação como cidadão através da 
aplicação dos conhecimentos tratados. 
 
 

6. DA ORGANIZAÇÃO DO CURSO 
 

6.1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

 
A coordenação acadêmica do Curso de Engenharia de Controle e Automação 

será exercida pelo Colegiado de Engenharia de Controle e Automação.  
Caberá ao Colegiado de Engenharia de Controle e Automação elaborar o 

Projeto Acadêmico do Curso e estabelecer as normas para a orientação acadêmica. 

 
6.2. DEPARTAMENTOS ENVOLVIDOS 

 
Os departamentos de Matemática, de Física, de Computação, de Química, de 

Técnicas Fundamentais, de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, de Engenharia de 
Minas, de Engenharia Civil e de Engenharia de Produção, Administração e Economia 
oferecerão disciplinas para o Curso de Engenharia de Controle e Automação. 
 
6.3. OFERTA DE VAGAS 

 
Deverão ser oferecidas inicialmente 30 (trinta) vagas, em um único vestibular 

anual, com entrada no meio de cada ano. 
 
6.4. OFERTA DE DISCIPLINAS 

 
As disciplinas do Curso de Engenharia de Controle e Automação  comuns aos 

outros Cursos de Engenharia serão oferecidas em todos semestres letivos, enquanto 
que as disciplinas próprias serão oferecidas uma vez por ano.  
 
 
6.5. SISTEMA DE PRÉ-REQUISITOS 

 
O Curso de Engenharia de Controle e Automação seguirá o mesmo sistema 

de pré-requisitos por blocos seguido por todos Cursos de Engenharia da Escola de 
Minas.  
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Competirá ao Colegiado do Curso de Engenharia de Controle e Automação 
definir o modo de se construir os blocos de disciplinas, em vista das disciplinas 
próprias do Curso serem oferecidas anualmente. 
 
 
6.6. DISCIPLINAS ELETIVAS 

 
O conjunto de disciplinas eletivas deverá ser atualizado permanentemente, 

considerando-se a disponibilidade de professores, laboratórios e os desenvolvimentos 
na Engenharia de Controle e Automação. 

A partir da identificação das possibilidades de oferta de disciplinas eletivas 
pelos departamentos envolvidos, o Colegiado do Curso de Engenharia de Controle e 
Automação elaborará uma lista preliminar de disciplinas eletivas que será apresentada 
aos alunos em condições de cursá-las, que manifestarão os seus interesses, sendo a 
oferta real construída através da compatibilização entre a capacidade máxima de 
oferta pelos departamentos e a demanda dos alunos. 
 
 
6.7. ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
 O estágio supervisionado consta de atividades a serem desenvolvidas em 
empresas ou em institutos de pesquisa, nos termos da legislação vigente. O Colegiado 
do Curso de Engenharia de Controle e Automação estabelecerá normas para a 
realização e aprovação do relatório de estágio desenvolvido pelo aluno. 
 
 
6.8. PERFIL PROFISSIONAL 

 
O Curso de Engenharia de Controle e Automação está projetado para formar 

engenheiros de concepção, aptos para o trabalho em pesquisa, desenvolvimento, 
aperfeiçoamento, implementação, utilização, manutenção e administração de sistemas 
mecatrônicos. 
 
 
6.9. DURAÇÃO DO CURSO 

 
A carga horária de atividades letivas – em classe e em laboratório – do Curso 

de Engenharia de Controle e Automação é 3.645 aulas, que deverão ser integralizadas 
no tempo médio de 10 (dez) semestres e no tempo máximo de 18 (dezoito) semestres. 
 
 
6.10. O GRAU 

 
Ao aluno do Curso de Engenharia de Controle e Automação que integralizar 

as cargas horárias de disciplinas obrigatórias e eletivas, cumprir no mínimo 120 horas 
de estágio supervisionado e ter aprovada a monografia referente às disciplinas 
Trabalho de Fim de Curso I e Trabalho de Fim de Curso II, a Universidade Federal de 
Ouro Preto outorgará o grau de Engenheiro de Controle e Automação. 
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6.11. INÍCIO DO CURSO 

 
A data prevista para o início do Curso de Engenharia de Controle e 

Automação é o segundo semestre letivo de 2.000. 

 
 
7. RECURSOS HUMANOS 
 

A carga horária dos Departamentos diretamente envolvidos com o Curso de 
Engenharia de Controle e Automação é apresentada na tabela 7.1. 

 
 
Tabela 7.1: Carga horária dos Departamentos envolvidos no Curso de Engenharia de Controle e 

Automação (*) 
 

 
Unidade 

 
Departamento 

Número 
de 

Professores 

Carga 
Horária 

(Semanal) 

 
 

Escola de Minas 

Técnicas Fundamentais 18 11 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais 21 09 

Engenharia de Minas 18 07 

Engenharia Civil 32 07 

Engenharia de Produção, Administração e Economia 09 08 

 
Instituto de Ciências 
Exatas e Biológicas 

Computação 15 11 

Física  15 12 

Química 26 10 

Matemática 22 12 

(*): Dados fornecidos pelos Departamentos e referentes ao 2o semestre de 1999 
 
O Departamento de Técnicas Fundamentais leciona disciplinas de formação 

básica, de formação profissional geral e de formação específica para todos os Cursos 
de Engenharia da Escola de Minas e de formação básica para o Curso de Química 
Industrial, sendo responsável pela área de Planejamento Energético do Curso de 
Engenharia de Produção. 

O Corpo Docente do Departamento de Técnicas Fundamentais é constituído 
por 18 (dezoito) professores, que atuam em quatro áreas: Eletricidade e Eletrônica, 
Termofluidodinâmica e Energia, Representação Gráfica e Mecânica. 

Na tabela 7.2 apresenta-se a relação dos professores do Departamento de 
Técnicas Fundamentais, suas áreas de atuação e os seus graus acadêmicos. 

 
 

Tabela 7.2: Professores do Departamento de Técnicas Fundamentais - DECAT 
 

Nome do Professor Titulação  Área de Atuação 

Antônio Clésio Ferreira Mestrado/USP/1991 Mecânica 

Antônio da Silva Gonçalves Especialização/UFOP/1986 Representação Gráfica 

David Pinheiro Júnior Graduação/UFOP/1985 Representação Gráfica 

Eliana Ferreira Rodrigues Doutorado/UFMG/1998 Termofluidodinâmica e Energia 

Henor Artur de Souza Doutorado/UFSC/1993 Termofluidodinâmica e Energia 

Humberto Silva Guimarães Mestrado/UFMG/1998 Representação Gráfica  

Jaime Roberto Teixeira Rios Mestrado/Ulg-Bélgica/1995 Termofluidodinâmica e Energia 

José Emanuel Lopes Gomes Doutorado/Univ. Paris-Sul 
França/1978 

Eletricidade e Eletrônica 
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José Geraldo Arantes de Azevedo 
Brito 

Especialização/UFOP/1986 Representação Gráfica 

Luiz Fernando Ríspoli Alves Especialização/Esc. 
Engenharia. Kennedy/1976 

Eletricidade e Eletrônica 
Representação Gráfica 

Marco Antônio Palmieri Graduação/UFOP/1978 Termofluidodinâmica e Energia 

Tabela 7.2: Professores do Departamento de Técnicas Fundamentais – DETEF 
(continuação) 

 

Nome do Professor Titulação  Área de Atuação 

Maria Aparecida Dias Aquino Graduação/UFOP/1973 Representação Gráfica 

Maria do Perpétuo Socorro Mol 
Pereira Palmieri 

Mestrado/UFMG/1990 Termofluidodinâmica e Energia 

Paulo Marcos de Barros Monteiro Mestrado/UFU/1994 Eletricidade e Eletrônica 

Reinaldo Otávio Alves de Brito 
Pinheiro 

Mestrado/UFOP/1999 Representação Gráfica 

Renato Godinho Navarro Mestrado/FGV/1993 Representação Gráfica 

Rosane Nogueira Gabetto Mestrado/UFRGS/1984 Representação Gráfica 

Sávio Augusto Lopes da Silva Mestrado/UFU/1994 Eletricidade e Eletrônica 

 
 

Os quadros de professores das áreas de Representação Gráfica e Mecânica 
são suficientes para a implantação do Curso de Engenharia de Controle e Automação, 
não sendo necessário se fazer nenhuma contratação de professor para essas áreas. 

Para a subárea de Eletrônica da área de Eletricidade e Eletrônica é 
necessário que se contrate três professores e para a área de Termofluidodinâmica e 
Energia, que incluirá a matéria de formação profissional geral Acionamentos 
Fluidomecânicos, é necessário que se contrate um professor, nas subáreas de 
conhecimento e de acordo com o cronograma apresentados na tabela 7.3. 

Essas contratações são necessárias porque o Departamento de Técnicas 
Fundamentais oferece disciplinas obrigatórias das áreas de Eletricidade e Eletrônica e 
de Termofluidodinâmica e Energia para os Cursos de Engenharia de Minas, de 
Engenharia Civil, de Engenharia Metalúrgica e de Engenharia de Produção. Além 
disso, a coordenação do laboratório de pesquisas tecnológicas da Fundação Gorceix 
está sob a responsabilidade de professor da área de Eletricidade e Eletrônica. 
   
 

Tabela 7.3: Número de professores que deverão ser contratados pelo Departamento de Técnicas 
Fundamentais para completar o quadro de docentes do Curso de Engenharia de Controle e Automação  

 

Área Ano/Semestre de atuação Vagas 

Instrumentação 2002/2 01 

Sistemas de Controle e 
Automação 

2003/1 
2004/1 

01 
01 

Termofluidodinâmica 2001/1 01 

 
 

O Departamento de Computação leciona disciplinas de formação básica, de 
formação profissional geral e de formação específica para os Cursos de Ciência da 
Computação e de Engenharia de Produção e de formação básica para os Cursos de 
Matemática, Física Aplicada, Química Industrial, Engenharia de Minas, Engenharia 
Civil, Engenharia Metalúrgica e Engenharia Geológica, sendo responsável pela área 
de Pesquisa Operacional do Curso de Engenharia de Produção. 
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O corpo docente do Departamento de Computação é constituído por 15 
(quinze) professores, sendo a sua relação e os respectivos graus acadêmicos 
apresentados na tabela 7.4. 

 
Tabela 7.4: Professores do Departamento de Computação – DECOM 

 

Nome do Professor Titulação  Área de Atuação 

Álvaro Guarda Doutorado/INPG-França/1998 Visão computacional 
Robótica 

Carlos Alberto Marques Pietrobon Doutorado/PUC-RJ/1995 Engenharia. de software 
Banco de dados 

Carlos Frederico Marcelo da Cunha 
Cavalcanti 

Mestrado/UNICAMP/1993 Sistemas de computação 

Cássia Vicentina de Carvalho  Mestrado/UFMG/1990 Banco de dados 

Elton José da Silva Mestrado/UNICAMP/1995 Engenharia. de software 
Sistemas interativos 

Fernando Cortez Sica Mestrado/UNICAMP/1996 Sistemas de computação 

José Álvaro Tadeu Ferreira Especialização/UFOP/1985 Matemática computacional 

José Américo T. Messias Mestrado/UFMG/1994 Banco de dados 

José Maria Ribeiro Neves Doutorado/UFRJ/1999 Computação gráfica 

José Romildo Malaquias Graduação/UFU/1991 Linguagens de programação 

Lucília Camarão de Figueiredo Doutorado/UFMG/1997 Teoria da computação 

Marcelo de Almeida Maia Doutorado/UFMG/1999 Linguagens de programação 

Marcelo Luiz Silva Mestrado/UFU/1995 Linguagens de programação 

Marcone Jamilson de Freitas Mestrado/UFRJ/1989 Pesquisa operacional 
Otimização 

Tiago Garcia de S. Carneiro Mestrado/UFMG/1998 Sistemas de computação 

 
 

Para implantar o Curso de Engenharia de Controle e Automação é necessário 
se contratar dois professores, para o Departamento de Computação, nas áreas do 
conhecimento de acordo com cronograma apresentados na tabela 7.5. 

 
 

Tabela 7.5: Número de professores do Departamento de Computação que  deverão ser contratados para 
completar o quadro de docentes do Curso de Engenharia de Controle e Automação  

 

Área Ano/Semestre de atuação Vagas 

Sistemas Robóticos 2000/2 01 

Sistemas de Controle e Atuação 2002/2 01 

 
Para as matérias de Processos em Engenharia, Ciência dos Materiais e 

Metalurgia Termomecânica, cujas disciplinas serão lecionadas pelos Departamentos 
de Engenharia de Minas e de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, não será 
necessária a contratação de nenhum professor, já que esses dois departamentos 
dispõem de professores altamente qualificados, com grau de doutor, em número 
suficiente para assumir a carga horária adicional, motivada pela criação de novas 
disciplinas nessas áreas para o Curso de Engenharia de Controle e Automação.  

O impacto nas disciplinas de formação básica de Matemática e de Ciências 
da Natureza com a criação do Curso de Engenharia de Controle e Automação 
ocorrerá fundamentalmente nos Departamentos de Matemática e de Física. As cargas 
horárias médias semanais dos professores desses dois departamentos e o número 
médio de alunos por professor estão entre os mais altos da nossa universidade, sendo 
que eles não têm condições de receber novos alunos com o corpo docente atual. 
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Considerando-se que a entrada de novos alunos ocorrerá uma vez por ano, o número 
de aulas adicionais devidas a criação de uma turma para as disciplinas de Matemática 
e de Física implicará na contratação de 01 (um) professor para cada um desses 
Departamentos, segundo o cronograma apresentado na tabela 7.6. O Departamento 
de Química não terá necesssidade de contratar professores para o Curso de 
Engenharia de Controle e Automação. 

 
 

Tabela 7.6: Número de professores, por Departamento, que deverão ser contratados para  
completar o quadro de docentes do ciclo básico do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da UFOP 

 

Departamento Ano/Semestre de atuação Vagas 

Matemática 2000/2 01 

Física 2001/1 01 

 
Atualmente, o ensino de Expressão Gráfica passa por grandes mudanças em 

todos os currículos de Engenharia, através do uso sistemático do computador, que 
passou a ser uma ferramenta essencial para a elaboração de projetos em Engenharia. 

A modernização do ensino de Expressão Gráfica exigirá necessariamente um 
crescimento da necessidade de professores para essa área do Departamento de 
Técnicas Fundamentais, porque as turmas terão que ser divididas, devido a utilização 
sistemática do laboratório de computação gráfica. 

Portanto, em um futuro próximo a Administração Superior da UFOP deverá 
considerar o aumento do número de professores da área de Expressão Gráfica, para 
que o ensino dessa matéria para os cursos de engenharia da nosso Universidade seja 
contemporâneo da época em que estamos vivendo. 

As contratações de novos professores, ainda que para cobrir subáreas 
específicas do conhecimento, deve ser feita considerando-se a habilidade para 
lecionar pelo menos um subconjunto expressivo de matérias de uma dada área, 
mesmo que o novo professor desenvolva atividade de pesquisa em apenas uma delas. 

A implantação do Curso de Engenharia de Controle e Automação criará uma 
nova demanda pelos laboratórios da área de Eletricidade e Eletrônica do 
Departamento de Técnicas Fundamentais, sendo por isso necessário que se aloque 
dois servidores técnico-administrativos especializados em análise de sistemas e em 
eletrônica, conforme cronograma apresentado na tabela 7.7. 

 
Tabela 7.7: Número de funcionários que deverão ser contratados para completar o quadro de técnicos do 

Curso de Engenharia de Controle e Automação  
 

Formação Ano/Semestre de atuação Vagas 

Analista de Sistema 2001/2 1 

Técnico em Eletrônica 2002/2 1 

 
 

8. RECURSOS MATERIAIS 
 

8.1. PRÉDIOS 

 
A infraestrutura física de salas de aulas, bibliotecas e laboratórios existentes 

no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas e na Escola de Minas são suficientes para 
receber os novos alunos do Curso de Engenharia de Controle e Automação, não 
sendo necessário se construir novos prédios, sendo a racionalização apropriada das 
grades curriculares e dos horários das aulas a exigência para um aproveitamento mais 
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adequado do espaço físico existente, para evitar o excesso de demanda por salas de 
aulas em certos horários preferenciais. 

 
8.2. LABORATÓRIOS 

 
Os laboratórios das disciplinas das  matérias de formação básica de 

Matemática, Física, Ciência da Computação, Química, Expressão Gráfica e 
Fenômenos de Transporte estão bem montados, exigindo apenas investimentos 
regulares em materiais de consumo. Os investimentos nesses laboratórios em 
manutenção, atualização e modernização são independentes da criação do Curso de 
Engenharia de Controle e Automação. Além disso, ao se considerar a natureza desse 
Curso de Engenharia, é importante registrar que o Laboratório de Ensino de Física 
inclui laboratórios modernos de eletromagnetismo básico e de eletrônica básica. 

O Departamento de Técnicas Fundamentais dispõe de laboratórios montados 
na área de Eletricidade e Eletrônica, que demandam investimentos complementares. 
No Laboratório de Eletrotécnica Geral e Aplicada são necessários investimentos 
complementares para a introdução de sistemas de acionamento, partida e controle dos 
motores de corrente contínua e de corrente alternada e para a aquisição de aparelhos 
de medida. No Laboratório de Eletrônica Analógica e Digital é necessário adquirir uma 
série de proto-board para treinamento individual, fontes de corrente contínua e de 
corrente alternada, aparelhos de medida e componentes eletrônicos para aulas 
práticas. 

O Departamento de Técnicas Fundamentais dispõe também de laboratórios 
montados na área de Termofluidodinâmica. Entretanto, principalmente devido a 
introdução da matéria de formação profissional geral Acionamentos Fluidomecânicos, 
serão necessários investimentos complementares nos laboratórios dessa área. 

O investimento global na implantação e ampliação dos laboratórios do 
Departamento de Técnicas Fundamentais é da ordem de US$ 93,000.00 (noventa e 
três mil dólares). Na tabela 8.1 apresenta-se um cronograma de desembolsos para os 
investimentos nesses laboratórios. 

Para suprir as áreas do Curso de Engenharia de Controle e Automação 
vinculadas ao campo da informática e da computação, o Departamento de 
Computação dispõe dos Laboratórios de Computação Científica, que são essenciais 
para a formação científica dos alunos de Ciências e de Engenharia, e do Laboratório 
de Arquitetura e Circuitos Digitais, que são essenciais para a formação profissional 
dos alunos de Engenharia de Controle e Automação. 

Além disso, o Departamento de Computação submeteu um projeto no valor 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à Secretaria de Ensino Superior do Ministério da 
Educação para concretizar o Laboratório de Controle e Automação, que atenderá a 
demanda junto às áreas de Pesquisa Operacional, Robótica e Sistemas Digitais e 
Controle dos Cursos de Ciência da Computação, de Engenharia de Produção e de 
Engenharia de Controle e Automação. Os laboratórios do Departamento de 
Computação demandam investimentos de recursos complementares no valor de US$ 
4,500.00 (quatro mil e quinhentos dólares), de acordo com cronograma apresentado 
na tabela 8.1. 

Para as áreas de Engenharia de Processos, Ciência dos Materiais, Metalurgia 
Termomecânica e Comportamento Mecânico, os Departamentos de Engenharia 
Metalúrgica e Materiais e de Engenharia de Minas dispõem de laboratórios de ensino 
e de pesquisa modernos implantados, que não demandam investimentos adicionais 
para que as disciplinas do Curso de Engenharia de Controle e Automação sejam 
lecionadas. 

 
Tabela 8.1: Quadro de Desembolso Financeiro 
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Laboratório 

 
Condi- 

ção 

Previsão de desembolso (Ano/Semestre) 
(US$) 

 
Custos 
(US$) 2001 2002 2003 2004 

1o 2o 1o 2o 1o 2o 1o 2o 

Eletrotécnica Geral e 
Aplicada (DETEF) 

A    4000 4000 4000 4000 4000 20000 

Eletrônica Analógica 
(DETEF) 

A    5000 5000 5000 5000 5000 25000 

Metrologia (DETEF) I 5000 2000 3000      10000 

Acionamentos 
Fluido-mecânicos 
(DETEF) 

I    5000 5000 5000 5000 5000 25000 

Maquinas Térmicas         
(DETEF) 

A      3000 3000 3000 9000 

Termofluidodinâmica 
(DETEF) 

A  2000 2000      4000 

TOTAL DETEF 5000 4000 5000 14000 14000 17000 17000 17000 93000 

Computação 
Científica (DECOM) 

A 2500        2500 

Circuitos Digitais 
(DECOM) 

A 1000        1000 

Controle e 
Automação 
(DECOM) 

A  1000       1000 

TOTAL DECOM 3500 1000       4500 

 
TOTAL (DETEF/DECOM) 

 
8500 

 
5000 

 
5000 

 
14000 

 
14000 

 
17000 

 
17000 

 
17000 

 
97500 

Observação: A: ampliação   I: implantação 
 

No primeiro semestre de 1.999, o Departamento de Engenharia Metalúrgica e 
de Materiais da Escola de Minas, em associação com o Núcleo de Ensaios e 
Metrologia do Centro de Desenvolvimento em Tecnologia Nuclear – CDTN/CNEN, 
teve aprovado pela FINEP, através do programa RECOPE, um projeto de cerca de 
US$ 1,000,000.00 para revitalizar os seus laboratórios de ensaios mecânicos. Isso 
mostra que os laboratórios da área de materiais do Departamento de Engenharia 
Metalurgica e de Materiais estão muito bem aparelhados, não sendo necessários 
investimentos complementares. 

Os investimentos complementares necessários para a adequação dos 
laboratórios das disciplinas do Curso de Engenharia de Controle e Automação podem 
ser obtidos em várias fontes, através de projetos, como: Programa da Secretaria de 
Ensino Superior do Ministério da Educação para a Modernização e Ampliação de 
Vagas no Ensino de Graduação, Agências de Fomento à Pesquisa Estadual e Federal 
e Prestação de Serviços para as Empresas. 

Além dos laboratórios instalados na nossa universidade, o Curso de 
Engenharia de Controle e Automação poderá utilizar os laboratórios de pesquisa 
tecnológica da Fundação Gorceix para atividade de ensino regular das disciplinas das 
áreas de Eletricidade e Eletrônica, Mecânica, Termofluidodinâmica e Engenharia de 
Processos e, principalmente, para as atividades de iniciação científica, para o 
desenvolvimento de trabalho de fim de curso e para estágio supervisionado. 

Para as atividades de iniciação científica e trabalho de fim de curso e, 
principalmente, para as atividades de estágio supervisionado, o Curso de Engenharia 
de Controle e Automação poderá utilizar os laboratórios do Centro de 
Desenvolvimento em Tecnologia Nuclear – CDTN/CNEN, pois existe um acordo de 
cooperação mútua entre a Escola de Minas e esse Centro de Pesquisas Tecnológicas. 
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8.3. BIBLIOTECAS 

 
Como não são oferecidos cursos regulares de graduação enfocando-se 

hardware de sistemas eletrônicos na nossa universidade, deverão ser feitos 
investimentos na compra de livros para as disciplinas dessa área, em número 
compatível com as relações número de alunos por livro para essas disciplinas. 

Investimentos da ordem de US$ 3,500.00 (três mil e quinhentos dólares) por 
ano nos cinco primeiros anos de funcionamento do curso são suficientes para se 
montar um bom acervo de livros. Acontece que nos últimos anos, através de programa 
do Ministério da Educação, vem sendo feitos investimentos regulares nas bibliotecas 
da nossa universidade, sendo que se se priorizar os cursos em implantação, 
investimentos dessa ordem de grandeza não faltarão ao Departamento de Técnicas 
Fundamentais.  

Além disso, serão necessários investimentos para a assinatura de periódicos 
da área de Controle e Automação da ordem de US$ 600.00 (seiscentos dólares) por 
ano. 
 

9. CONCLUSÃO 
Com o ingresso de 30 (trinta) alunos por ano, quando o Curso de Engenharia 

de Controle e Automação estiver completamente implantado ele terá 200 (duzentos) 
alunos. 

Considerando-se que para a implantação desse curso serão necessários se 
contratar 08 (oito) professores, ter-se-á uma relação de 25 (vinte e cinco) novos alunos 
por novo professor na nossa universidade. Esta relação é muito maior do que a 
relação número de alunos por professor atual e, portanto, contribuirá 
significativamente para a melhorar um dos parâmetros importantes que é utilizado na 
avaliação da universidade pública. 

Os investimentos globais em laboratórios e bibliotecas nos primeiros cinco 
anos de funcionamento do Curso de Engenharia de Controle e Automação serão da 
ordem de US$ 118,000.00, o que dá um investimento de somente US$ 590.00 
(quinhentos e noventa dólares) em infraestrutura de laboratórios e biblioteca por cada 
vaga nova criada. 

Vê-se portanto que a implantação do Curso de Engenharia de Controle e 
Automação vai permitir uma utilização ainda melhor dos investimentos que a 
sociedade fez na nossa universidade nos últimos anos. 

Assim, a criação do Curso de Engenharia de Controle e Automação na nossa 
Universidade é pertinente, necessária e viável, requerendo investimentos para a 
criação de cada vaga nova extremamente baixo. Com a sua implantação a 
Universidade Federal de Ouro Preto cumprirá mais uma vez a sua vocação e estará 
presente na construção do futuro da ciência e da tecnologia, com um curso de 
graduação em uma das áreas mais dinâmicas e promissoras da Engenharia.  
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