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As Faculdades Adamantinenses In-
tegradas (FAI) em parceria com a es-
cola Etec. Prof. Eudécio Luiz Vicente 
(Centro Paula Souza) e CNPq (Con-
selho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico) está desen-
volvendo o projeto “Forma Engen-
haria”, com o intuito de divulgar os 
cursos superiores de engenharia nas 
escolas da rede estadual e privadas 
do ensino médio e técnico na região 
da Alta Paulista, através da con-
fecção de boletins informativos, jor-
nais e matérias, com a colaboração 
da Rádio Cultura de Adamantina.
Nessa segunda edição deste boletim, 
apresentam-se as descrições do cur-
so de Engenharia Civil oferecido pela 
FAI (Faculdades Adamantinenses In-
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Apresentação

Divulgação das
Engenharias nas Escolas de Ensino Médio 

da Rede Estadual e Privada
de Ensino na Região da Alta Paulista

tegradas) e o curso de Engenharia 
Elétrica ofertado pela UNESP – (Uni-
versidade Estadual Paulista) - Facul-
dade de Engenharia de Ilha Solteira e 
Faculdade de Engenharia de Bauru, 
UNILINS (Centro Universitário de 
Lins), UNITOLEDO (Centro Uni-
versitário Toledo) – Araçatuba SP) e 
UNIMAR (Universidade de Marília).
No Brasil, até o ano de 2015, vão 
ser necessários mais de 300 mil no-
vos profissionais, segundo a Federa-
ção Nacional dos Engenheiros. Hoje 
se formam aproximadamente 38 
mil engenheiros por ano, mas para 
atender as necessidades do mercado, 
da Copa de 2014 e das Olimpíadas 
esse número tem que chegar a 60 mil 
por ano. Para suprir a falta de profis-

sionais, as empresas estão buscando 
a mão-de-obra nas universidades e 
nas escolas técnicas. Essa é uma ini-
ciativa de curto prazo para suprir a 
falta de profissionais. As empresas 
atualmente importam profissionais 
de outros países e também estão re-
contratando os profissionais aposen-
tados (GLOBO, 2013).
A falta de profissionais da área de 
exatas reflete um problema que 
começa bem cedo: o medo da 
matemática. Pesquisas mostram que 
a maioria dos estudantes cursam 
disciplinas da área de humanas, 
enquanto o Brasil precisa muito de 
profissional de exatas.
Entre as áreas de atuação para en-
genheiros, a construção civil com 
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certeza é uma das que mais estão 
em alta. O setor cresceu, sobretu-
do com a aceleração das grandes 
obras do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC), do Gover-
no Federal, a preparação para os 
dois maiores eventos esportivos do 
mundo – a Copa, em 2014, e as 
Olimpíadas de 2016 - e o projeto 
Minha Casa Minha Vida, também 
do Governo Federal, que promete 
moradias à população de baixa ren-
da. Apesar do grande crescimento 
da construção civil no país, a falta 
de engenheiros tem preocupado o 
setor (Folha de São Paulo, 2013).
No ramo da engenharia elétrica, as 

empresas estão atuando fortemente 
em nosso mercado buscando no-
vas tecnologias e fontes renováveis. 
Isso faz com que o profissional seja 
selecionado para atuar em diversos 
ramos da engenharia elétrica. No 
Brasil, o crescimento econômico re-
cente tem aquecido o mercado de 
trabalho, e a previsão é de que esse 
quadro se agrave, sobretudo nas 
áreas de telecomunicações, automa-
ção e geração de energia.
Este projeto está sendo coordenador 
pelo Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, 
vice diretor da FAI (Faculdades Ada-

mantinenses Integradas) e conta com 
o auxílio e co-execução do Prof. Ms. 
André Luís Scagnolato, docente da 
ETEC. Prof. Eudécio Luiz Vicente, em 
conjunto com o acadêmico do curso 
de Engenharia Ambiental da FAI, Fe-
lipe Queiroz Negri e os alunos bol-
sistas do ensino médio da Etec. Prof. 
Eudécio Luiz Vicente Guilherme 
Henrique Belloni, Kainã de Oliveira 
Barboza, Naíara Boschetti Bressan e 
Patrícia Sanches.
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Devido ao momento atual da econo-
mia brasileira, algumas profissões se 
destacam, entre elas, a engenharia 
civil. O Brasil forma 32 mil engenhei-
ros civis por ano, mas esse número 
ainda é baixo. Segundo a CNI (Con-
federação Nacional da Indústria), o 
país teria que formar 60 mil engen-
heiros atualmente. Isso se dá em fun-
ção do crescimento do país, do en-
riquecimento das classes mais baixas 
que precisam de novas habitações e 
de mais infraestrutura e serviços. 
O engenheiro civil tem como obje-
tivo gerenciar e executar obras como 
edifícios, casas, pontes, barragens, 
etc. Ele irá projetar e acompanhar 
todas as etapas de uma construção, 

Engenharia Civil

engenhariaportugal

analisando as características do solo, 
o estudo da insolação e da ventilação 
do local. Com base nesses dados, de-
senvolverá o projeto especificando 
as redes de instalações elétricas, hi-
dráulicas e de saneamento do edifí-
cio e calculando os efeitos dos ven-
tos e das mudanças de temperatura 
na resistência dos materiais usados 
na construção. 
Durante a execução da obra che-
fia as equipes de trabalho, supervi-
sionando prazos, custos, padrões de 
qualidade e garantindo a segurança 
da edificação. 
O mercado para esse engenheiro está 
em alta em todo o país. O aqueci-
mento do mercado imobiliário está 

influenciando a grande procura pelo 
engenheiro especializado em cons-
truções urbanas. 
Se você ainda não tem ideia de qual 
carreira seguir, quer mudar seu rumo 
profissional, o curso de engenharia 
civil é uma boa opção. Essa é a opi-
nião quase unânime dos especialis-
tas de mercado. A justificativa está 
nos setores da construção civil e de 
petróleo, com o pré-sal, os principais 
geradores de vagas ao engenheiro 
que inicia a carreira com piso de 8,5 
salários mínimos e atinge o ápice de 
até R$ 35 mil para profissionais que 
gerenciam contratos. 
São definidas como as bases do 
perfil profissional da engenharia: 
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Construção urbana: projetando, 
construindo e reformando prédios 
e grandes instalações, como está-
dios esportivos, shopping centers e 
aeroportos; Saneamento: desenvol-
vendo o projeto e construindo obras 
de saneamento básico, como redes 
de captação e distribuição de água 
e estações de tratamento de água e 
esgotos; Gerência de recursos predi-
ais: mantém em ordem a infraestru-
tura de prédios e estabelece padrões 
de qualidade, ocupação e uso do 
espaço; Estruturas e fundações: pro-
jetando para edificar fundações e 
estruturas de madeira, aço ou con-
creto, que dão apoio às construções, 
calculando o material necessário e 
as dimensões da obra; Hidráulica e 
recursos hídricos: projetando, geren-
ciando e executando obras de bar-
ragens, canais, reservatórios, siste-
mas de irrigação, drenagem ou obras 
costeiras; Infraestrutura: projetando 

e construindo obras como rodovias, 
ferrovias, viadutos, portos, metrôs, 
túneis e viadutos.
Na busca de formar profissionais 
qualificados para o mercado de tra-
balho, a FAI lançou o curso de Engen-
haria Civil, com uma proposta dife-
renciada. O curso possui uma grade 
curricular distinta, com proposta 
pedagógica inovadora que concilia a 
formação generalista exigida para o 
profissional da engenharia civil com 
princípios de gestão, por meio de 
modernas metodologias de ensino. 
Com duração de quatro anos o curso 
forma um profissional que pode atu-
ar como gestor de obras, com forte 
conhecimento das tecnologias civis, 
realizando estudos de viabilidade e, 
sobretudo, trabalhando na concep-
ção de projetos tecnológicos dos 
mais diversos empreendimentos. O 
curso proporciona maior aproxima-
ção dos alunos junto ao mercado de 

trabalho através da realização de vi-
sitas técnicas, palestras, seminários e 
outros eventos, bem como disponibi-
liza uma excelente infraestrutura de 
sala de aula, biblioteca, laboratório e 
um corpo docente qualificado. A FAI 
dispõe de vários laboratórios para 
melhor aprendizagem do aluno, en-
tre eles, de física, química, computa-
ção, topografia e geoprocessamento, 
hidráulica, análise de solos, análise 
de águas, geologia e microbiologia. 
Durante o curso de engenharia civil 
da FAI o aluno tem pela frente várias 
possibilidades de atuação e prática. 
Vivencia uma era de “ouro” das en-
genharias, sendo a engenharia civil 
uma das carreiras mais promissoras 
para os próximos anos.
Em Adamantina, o curso tem dura-
ção de quatro anos (oito semestres 
integrais), com mensalidades de 
R$675,00 e carga horária de 3.770 
horas.

engenhariaportugal
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Engenharia Elétrica

A Engenharia Elétrica é área da engen-
haria que lida com a geração, a trans-
missão, o transporte e a distribuição da 
energia elétrica. O engenheiro eletri-
cista planeja, supervisiona e executa 
projetos nas áreas de eletrotécnica, 
relacionadas à potência da energia. 
Ele está habilitado a construir e a apli-
car sistemas de automação e controle 
em linhas de produção industrial, no 
desenvolvimento de componentes 
eletroeletrônicos, na operação e ma-
nutenção de equipamentos em hospi-
tais e clínicas e em projetos de instala-
ções elétricas em indústrias, comércios 
e residências. Também participa do 
projeto e da construção de usinas hi-
drelétricas, termoelétricas e nucleares.
O mercado de trabalho para esse 
profissional está em alta. Alguns dos 
fatores que aquecem a área são as o-
bras de infraestrutura necessárias para 
o crescimento do país, como a cons-

trução de usinas geradoras de energia 
elétrica, obras relacionadas à Copa do 
Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 
2016 e a descoberta do pré-sal. 
As áreas com mais oportunidades de 
trabalho são a de eletrotécnica e a 
de automação. Além disso, as áreas 
de pesquisa e desenvolvimento em 
empresas de energia, computação e 
telecomunicações também contra-
tam o profissional. Concessionárias 
de energia, construtoras, empresas 
de tecnologia da informação são em-
pregadoras tradicionais. As melhores 
oportunidades estão nos polos indus-
triais das regiões Sul e Sudeste. Mas o 
crescimento do Norte e do Nordeste 
promete boa chance também.
Engenheiros eletricistas recém-for-
mados recebem o piso salarial fixado 
pelo Conselho Regional de Agronomia 
e Engenharia (CREA). De acordo com 
a regional de São Paulo, o piso varia 

entre 7,25 e 8,5 salários mínimos (R$ 
4.500,00 e R$ 5.300,00 segundo os 
valores estipulados pelo governo fe-
deral em 2012) (CREA-SP, 2012).
Para fazer o curso de engenharia elé-
trica, o candidato deve se preparar 
para enfrentar muito cálculo. O currí-
culo começa com disciplinas básicas, 
como matemática, física e informática. 
As contas acompanham o aluno tam-
bém nas aulas de economia e admi-
nistração. A parte mais interessante 
fica por conta das aulas práticas e dos 
experimentos em laboratório, que 
costumam aparecer desde o início da 
graduação. A formação profissionali-
zante tem início no terceiro ano, com 
aulas de projetos de sistemas elétri-
cos, materiais elétricos, sistemas digi-
tais e eletromagnetismo, entre outras. 
No último ano, além das disciplinas, 
os alunos se dedicam ao trabalho de 
conclusão do curso. O curso tem em 

ufrr ppgeel
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média cinco anos de duração.
O profissional da área de engenharia 
elétrica atua nas áreas de Eletrônica, 
desenvolvendo circuitos eletrônicos 
para aquisição de dados (por exem-
plo, áudio, temperatura, umidade, 
pressão), transmissão de dados por 
radiofrequência, entre outros; área de 
Automação, projetando equipamentos 
eletrônicos destinados à automação de 
linhas de produção industrial; Hard-
ware e programação, desenhando 
componentes e desenvolvendo siste-
mas; Engenharia biomédica, especifi-
cando e gerenciando a utilização de 
equipamentos médico-assistenciais 
em hospitais, clínicas e laboratórios. 
Projetar, construir equipamentos e 
fazer a manutenção deles; Micro-
eletrônica, projetando, fabricando e 
testando circuitos integrados (chips) 
destinados a sistemas de computação, 
telecomunicações e de entretenimen-
to, entre outras finalidades; Eletrotéc-
nica (potência e energia), planeja e 
opera sistemas elétricos, da geração 
à distribuição de energia. Projetar e 
construir usinas, estações, subestações, 
redes de geração de energia e equipa-
mentos usados no sistema de geração, 
transmissão e distribuição. Ampliar as 
redes de alta-tensão e dar manutenção 
a elas; Instrumentação, projetando e 
desenvolvendo equipamentos para a 
realização de medidas, registro de da-
dos e atuadores; Telecomunicações, 
desenvolvendo serviços de expansão 
de telefonia e de transmissão de dados 
por imagem e som. Projetar e construir 

sistemas e equipamentos para telefo-
nia e comunicação em geral e de pro-
cessamento digital de sinais.
Todos os profissionais de engenharia 
devem se filiar ao CREA (Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia), órgão este, vinculado 
diretamente ao Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(Confea) e é responsável pela fiscaliza-
ção e regulamentação das profissões a 
ele vinculada. Cada estado brasileiro 
possui um correspondente do CREA 
que é o encarregado das tarefas em 
âmbito regional.
Da mesma forma que existe o Conse-
lho Regional de Medicina (CRM) para 
os médicos, e outros profissionais em 
seus respectivos campos, os engenhei-
ros, agrônomos e arquitetos devem ser 
registrados no CREA para poderem e-
xercer sua profissão.
O curso de engenharia elétrica em 
nossa região é oferecido pela UNESP 
– (Universidade Estadual Paulista) - Fa-
culdade de Engenharia de Ilha Solteira 
e Faculdade de Engenharia de Bauru, 
UNILINS (Centro Universitário de 
Lins – LINS, SP), UNITOLEDO (Centro 
Universitário Toledo) – Araçatuba SP)
e UNIMAR (Universidade de Marília – 
Marília, SP).
A filiação ao conselho assegura os di-
reitos, tanto no âmbito dos emprega-
dos (direitos trabalhistas), como no de 
prestação de serviços. Tudo isso para 
fiscalizar o uso das atribuições da 
profissão.
O CREA fiscaliza, controla , orienta e 

aprimora o exercício e as atividades 
profissionais da Engenharia Civil, 
Engenharia Ambiental, Engenharia 
Sanitarista, Engenharia de Infraestru-
tura Aeronáutica, Engenharia Hídrica, 
Engenharia Elétrica, Engenharia de 
Computação, Engenharia de Teleco-
municações, Engenharia de Controle 
e Automação, Engenharia Eletrônica 
e Eletrotécnica, Engenharia Mecânica, 
Engenharia Industrial, Engenharia de 
Produção, Engenharia de Operação, 
Engenharia Metalúrgica, Engenharia 
Aeronáutica, Engenharia Naval, En-
genharia Química, Engenharia de Ali-
mentos, Engenharia de Materiais, En-
genharia Têxtil, Geologia, Engenharia 
de Minas, Engenharia de Geologia, En-
genharia de Agrimensura, Engenharia 
Cartográfica, Geografia, Agronomia 
(ou Engenharia Agronômica), Engen-
haria Florestal, Engenharia Agrícola, 
Engenharia de Pesca, Engenharia de 
Aquicultura, Meteorologia e Engen-
haria de Segurança do Trabalho, além 
das atividades dos Técnicos Agrícolas 
e Técnicos em Agropecuária e das 
várias modalidades de Técnicos Indus-
triais e Tecnólogos.
Para realizar o registro junto ao CREA, 
o profissional da área deverá fazer o 
pedido junto ao diretório regional do 
conselho (CREA-SP, 2013).
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