Mecânica
As informações apresentadas na sequência versam sobre a estrutura e
organização curricular do Curso Técnico de Nível Médio Subsequente em
Mecânica. O presente projeto respeita a legislação federal que rege este nível
de ensino, em específico na LDB nº 9394/96 e o conjunto de leis, decretos,
pareceres e referenciais curriculares que normatizam a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio no sistema educacional brasileiro. São preceitos desta
proposta a compreensão da educação como uma prática social e cooperativa,
visando à formação do profissional-cidadão crítico-reflexivo, competente
técnica e eticamente e comprometido com as transformações sociais, políticas
e culturais do mundo, capaz de atuar no mundo do trabalho, na perspectiva da
edificação de uma sociedade mais justa e igualitária.
Justificativa
Com a retomada do crescimento econômico a partir da década passada, a
partir da expansão do setor industrial, tornou-se necessária uma melhor
qualificação dos profissionais que atuam neste setor da economia. Afinal, a
modernização das indústrias brasileiras, o surgimento de multinacionais
brasileiras e a substituição de recursos humanos por procedimentos
mecânicos, eletromecânicos ou informatizados, bem como a terceirização de
certos serviços até então realizados dentro da própria indústria, trouxeram uma
nova dinâmica para o setor secundário no nosso país.
Tais transformações provocaram mudanças nos perfis profissionais
requisitados pelo setor industrial, a fim de inserir as empresas no mundo
globalizado, que exige novos padrões de produção, serviço e qualidade.
Diante deste quadro, a instalação e manutenção de equipamentos mecânicos,
a administração e a gestão da produção, dentre outros, constituem áreas de
suma importância para todo o setor industrial, que possui uma demanda por
profissionais que dominam tais conhecimentos.
Assim, a colocação do Técnico em Mecânica no mundo do trabalho colaborará
com o fortalecimento da economia brasileira e culminará com a inserção dos
jovens no mercado formal de trabalho, seja através de contratações por meio
das indústrias do setor metal-mecânico, pela prestação de serviços ou pelo
empreendedorismo.
É com base nesta premissa, que o campus Curitiba do IFPR oferta o curso
técnico em Mecânica, visando à formação de jovens trabalhadores para o setor
industrial e para as empresas prestadoras de serviços, que são carentes de
profissionais qualificados para a execução de serviços técnicos e à realização
da fabricação e manutenção de equipamentos mecânicos industriais.
Objetivos
Objetivo geral
Formar profissionais para realizarem atividades de fabricação, operação e
manutenção de equipamentos mecânicos na indústria, em empresas de
prestação de serviços e como profissional liberal.

Objetivos específicos
São objetivos específicos do curso formar profissionais capazes de:
- Dominar os princípios básicos que norteiam a mecânica, articulando esses
conhecimentos com as normas técnicas afins, segurança do trabalho, saúde e
meio ambiente;
- Planejar, executar e gerenciar a manutenção de equipamentos mecânicos;
- Auxiliar na elaboração de projetos e execução de desenhos de equipamentos
mecânicos e seus componentes;
- Colaborar na execução das atividades de cálculos técnicos, orçamentos e
especificações de materiais em projetos mecânicos;
- Coordenar e supervisionar instalações, realizando manutenção preventiva e
corretiva de serviços mecânicos;
- Executar trabalhos de controle de qualidade, ensaio de materiais, de
pesquisa aplicada bem como a execução de processos de fabricação.
Requisitos de acesso
O acesso ao curso técnico de nível médio subsequente em Mecânica será
realizado através de processo seletivo regulamentado pela Pró-reitora de
Ensino.
Perfil profissional de conclusão
O técnico em mecânica por se tratar de um profissional que fabrica, instala,
opera e supervisiona equipamentos mecânicos encontra um mercado de
trabalho bastante amplo no nosso país. Os profissionais egressos do curso
deverão estar habilitados a:
- Compreender e aplicar os conhecimentos científico-tecnológicos, para
explicar o funcionamento do mundo e dos processos produtivos, planejando,
executando e avaliando ações de intervenção na realidade;
- Utilizar adequadamente a linguagem oral e escrita como instrumento de
comunicação e interação social necessária ao desempenho profissional;
- Exercer liderança, sabendo trabalhar e coordenar equipes de trabalho que
atuam na instalação, montagem, operação e manutenção de máquinas e
equipamentos, possibilitando que o profissional possa posicionar-se
criticamente;
- Aplicar técnicas de medição e ensaios, auxiliando na avaliação das
características e propriedades dos materiais, insumos e elementos de
máquinas, visando à melhoria da qualidade de produtos e serviços da planta
industrial mecânica;
- Realizar o controle de qualidade dos bens e serviços produzidos utilizando
critérios de padronização e mensuração;
- Executar a instalação de máquinas e equipamentos, especificando materiais,
acessórios, dispositivos e instrumentos, que possibilitem a otimização de
sistemas convencionais, propondo a incorporação de novas tecnologias;
- Elaborar orçamentos de instalações mecânicas e de manutenção de
máquinas e equipamentos, considerando a relação custo/benefício;
- Aplicar normas técnicas e especificações em projetos, processos de
fabricação, na instalação de máquinas e equipamentos e na manutenção
industrial mecânica, auxiliado por catálogos, manuais e tabelas;

- Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e
representações, estabelecendo estratégias de solução e articulando os
conhecimentos das várias ciências e outros campos do saber;
- Compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática nas diversas áreas do saber.

