
Para todo produto que se possa imaginar, um engenheiro mecânico esteve envolvido em etapas de sua concepção, seleção 
de materiais, garantia de qualidade e produção.

Em um contexto em que a tecnologia e inovação não param de surgir, maiores os desafios e possibilidades para avançar 
nesse trabalho.  O que se entendia por engenheiro mecânico mudou. A formação do profissional também.

A Universidade La Salle te convida a percorrer uma trajetória inovadora de formação profissional para fazer, aprender e se 
surpreender de forma transformadora durante a graduação. 

CONHEÇA A NOVA PROPOSTA:

Os Ciclos são formados por Módulos , outra palavra nova por aqui, mas que não tem mistério: o módulo é um grupo de dis-
ciplinas, projetos e estágios interligados e pensados a partir das competências.

Você iniciará o curso pelo Ciclo 1, podendo escolher o módulo do ciclo que contém as disciplinas mais atrativas no momen-
to*. Após cursar todos os módulos, poderá partir para o próximo ciclo.

No novo curso de Engenharia Mecânica, esse mito definitivamente cai por terra.

A novidade é que agora TCC de Engenharia de Mecânica também pode ser uma ótima oportunidade para amadurecer 
aquele projeto que surgiu durante o curso.  Já pensou em se formar e sair da universidade com uma ideia consolidada de 

empresa na mão?

Outras possibilidades para o teu TCC:

• Trabalho que resulte na elaboração de um artigo científico.
• Relatório de pesquisa técnico-científico.

• Plano de negócios ou modelagem de negócios.
• Projetos técnicos, aplicativos, materiais didáticos e instrucionais e/ou desenvolvimento de produtos, técnicas e/ou pro-

cessos, softwares e hardwares

Uma nova forma de valorizar o novo engenheiro mecânico: versátil, criativo e empreendedor.

Falando nisso, a sementinha do empreendedorismo que já era plantada no solo fértil da criatividade dos alunos ao longo 
do curso, ganhou um momento especial.

As experiências empreendedoras, temas globais contemporâneos e comunicação e linguagem compõem o chamado Eixo 
de Formação Transversal. 

Serão disciplinas para expandir os teus conhecimentos para além dos conteúdos específicos e, para tanto, contarão com 
a flexibilidade da modalidade EAD.

Para sanar qualquer dúvida sobre a modalidade de educação a distância:
• O ambiente virtual da Universidade é fruto da parceria consolidada com a Google For Education

O curso também é norteado pelos Eixos de Formação Específica:

Neste novo modelo, o teu resultado não será somente o diploma na mão ao final do curso. 

Segue mais uma novidade: o Projeto Integrador 

O objetivo é desenvolver a tua capacidade de:

Falar de Engenharia Mecânica é falar de um olhar atento e global. A teoria é muito importante na formação do 
profissional, pois o avanço da tecnologia motiva as inovações na área a todo o momento.

O currículo também visa os resultados concretos dessa experiência na sociedade. 

Já pensou em ter o teu nome gravado na história de pessoas que se beneficiaram pelo teu trabalho? Sempre existiu a 
possibilidade de fazer isso por meio de projetos de extensão que aconteciam sem ligação direta com o curso de 

graduação.

Além dos Projetos Integradores, as Atividades de Extensão agora integram o currículo de Engenharia Mecânica em 
disciplinas como:

de forma multidisciplinar e interdisciplinar. Isso quer dizer: uma oportunidade para construir um projeto completo, a 
partir da união dos conhecimentos de várias áreas.

Esqueça o modelo tradicional de currículo!  
Agora, o curso foi organizado como um mapa que articula conhecimentos, habilidades e atitudes

APRENDER COM UM NOVO MAPA DO CONHECIMENTO

Você possui habilidades, 
conhecimentos e 

atitudes que construiu ao 

longo da vida.
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Durante o curso nós te ajudaremos a 

desenvolver novas habilidades conhecimentos 
e atitudes para ser o profissional...
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...com as competências necessárias 

para solucionar problemas reais em 

diferentes situações no mercado de 

trabalho e na vida.
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ENGENHARIA MECÂNICA

EIXO DE FORMAÇÃO TRANSVERSAL

EIXOS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

SURPREENDER-SE COM A QUEBRA DE PARADIGMAS

Nem precisa estar no Ensino Superior para conhecer a fama de mau do TCC
Trabalho de Conclusão de Curso.

UMA PALAVRA  = MUITOS SENTIMENTOS PARA UM ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

ATUAÇÃO COLABORATIVA + COOPERATIVA

RESULTADOS

FAZER, SIM!

(*) No semestre 2020/1 será ofertado um Módulo do curso.

UNIVERSIDADE

A TUA EVOLUÇÃO VAI ACONTECER EM 

4 CICLOS   DE APRENDIZAGEM.

MÓDULO – INICIAÇÃO ACADÊMICA
Abordará conceitos fundamentais e introdutórios considerados base para o desenvolvimento de 

competências na área da Engenharia.

CONFIRA OS CICLOS E OS

MÓDULOS DO SEU CURSO:

MÓDULO  – FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA
Você será apresentado ao estudo dos fundamentos elementares das ciências da natureza 

aplicados às engenharias e desafiado a propor soluções.

MÓDULO – MECANISMOS REACIONAIS
Novos estudos, análises a práticas acerca dos fundamentos. Neste Módulo, você irá elaborar, 

identificar, validar e aplicar modelos analíticos e numéricos para a otimização de processos, 

produtos e solução de problemas no âmbito da Engenharia Mecânica.

MÓDULO – TRANSFORMAÇÕES APLICADAS À ENGENHARIA
Este Módulo conta com um conjunto de disciplinas e um Projeto Integrador que

têm por objetivo articular os conhecimentos abordados, agregando conceitos importantes já 

desenvolvidos em módulos anteriores.

MÓDULO – INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Ao longo das aulas, projetos e atividades, você desenvolverá o estudo dos fundamentos 

específicos das ciências da natureza aplicados às Engenharias. prática? Sim! Com criação, 

análise e projeto em sistemas, produtos, componentes ou processos nos temas que serão 

apresentados.

MÓDULO – CONCLUSÃO DE CURSO
O grande momento para todo universitário: a construção do TCC. 

MÓDULO – ELEMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA MECÂNICA
Os conhecimentos técnicos fundamentais à Engenharia Mecânica serão apresentados neste 

Módulo. Modelos matemáticos, computacionais ou físicos estarão presentes em vários 

momentos para analisar e compreender problemas e soluções na área.

MÓDULO – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MÓDULO
Você conhecerá os principais processos, normas e etapas de fabricação de peças e 

componentes utilizados na indústria mecânica.
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MÓDULO – INTEGRAÇÃO DE HABILIDADES
Formação universitária e mercado de trabalho. O Módulo desenvolverá o estudo integrado dos 

fundamentos que embasam as competências profissionais do engenheiro mecânico, aliado ao 

desenvolvimento das habilidades que são exigidas.

MÓDULO – PRÁTICA PROFISSIONAL 
Prática! O Módulo Prática Profissional prevê a tua inserção no mercado de trabalho, através do 

Estágio Supervisionado. Você terá a oportunidade de desenvolver e exercitar competências 

próprias da atividade profissional e a contextualização curricular.
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CICLO
1 DISCIPLINA HORAS

Comunicação e Linguagem* 80
Engenharia Econômica e Ambiental 80
Física - Mecânica 80
Geometria Descritiva e Desenho Técnico 80
Química Geral 80

DISCIPLINA HORAS
Cálculo - Limites e Derivadas 80
Ciência dos Materiais 80
Física - Eletromagnetismo 80
Geometria Analítica e Álgebra Linear 80
Modelagem Digital Paramétrica 80

DISCIPLINA HORAS
Análise Estrutural 80
Cálculo - Integrais 80
Métodos Estatísticos* 80
Metrologia e Instrumentação 80
Projeto Integrador I - Laboratórios Remotos de Inovação e Tecnologia 80

DISCIPLINA HORAS
Análise Estrutural II 80
Cálculo - Séries, Equações e Cálculo Vetorial 80
Materiais Mecânicos 80
Métodos Numéricos 80
Termodinâmica 80

DISCIPLINA HORAS
Análise Estrutural III 80
Dinâmica dos Corpos Rígidos 80
Mecânica dos Fluidos 80
Projeto Integrador II - Eficiência 80
Temas Globais Contemporâneos 80

DISCIPLINA HORAS
Automação e Robótica 80
Análise de Circuitos Elétricos 80
Mecanismos 80
Transferência de Calor e Massa
Vibrações Mecânicas

80
80

DISCIPLINA HORAS
Conformação 80
Gerenciamento de Projetos* 80
Soldagem e Fundição 80
Usinagem 80

DISCIPLINA HORAS
Elementos de Máquina 80
Máquinas de Fluido 80
Projeto Integrador III - Projeto de Engenharia Mecânica 80
Refrigeração e Climatização 80

DISCIPLINA HORAS
Estágio Supervisionado 160
Motores Alternativos e Máquinas Térmicas 80
Optativa 80
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos 80

DISCIPLINA HORAS
Experiência Empreendedora* 80
Trabalho de Conclusão de Curso 80

DISCIPLINAS OPTATIVAS - LICENCIATURA HORAS
Algoritmos e Programação 80
Análise Estrutural IV 80
Aspectos Socioculturais das Relações Internacionais 80
Big Data e Internet das Coisas- 80
Combustíveis 80
Cultura Surda e Língua Brasileira de Sinais 80
Educação Intercultural e Direitos Humanos 80
Empreendedorismo Social e Sustentabilidade 80
Empreendedorismo, Criatividade e Inovação 80
Energias Renováveis 80
Ergonomia e Segurança no Trabalho 80
Fenômenos de Transporte Computacional 80
Fundamentos de Inglês 80
Geração e Distribuição de Vapor 80
Gestão da Manutenção 80
Gestão Estratégica* 80
Industria 4.0 80
Introdução à Mecânica da Fratura e Fadiga 80
Manufatura Computacional 80
Máquinas de Transporte 80
Materiais Poliméricos 80
Mecânica dos Sólidos Computacional 80
Sistemas de Conversão de Energia 80

Projeto Integrador III: Engenharia Mecânica
Os grandes desafios globais na área da Engenharia Mecânica estarão presentes no Projeto Integrador III para despertar a 

tua criatividade e perfil inovador. Com isso, aprender a identificar crises de segurança reais, hipotéticas e jogos de segurança 

internacional. Você será convidado a propor a criação de um dispositivo, contemplando: projetos estrutural, mecânico e 

elétrico; respeito às normas de projeto, de ergonomia, higiene e segurança; acionamentos elétricos e tipos de motores, fator 

de serviço, inércia, freios e sensores; noções de confiabilidade aplicada a produtos e manutenção, incluindo estimativa de 

parâmetros, ensaios acelerados e tempo/taxa de falha.

Projeto Integrador I: Laboratórios Remotos de Inovação e Tecnologia 
Você irá desenvolver uma interface web para realização de experiências laboratoriais remota. O que, na Engenharia 

Mecânica? Sim! O projeto alia os conceitos de sistemas ciberfísicos, internet das coisas e computação em nuvem com a 

área de atuação da engenharia mecânica, visando demonstrar a importância da conexão correta de dados obtidos em 

laboratórios/indústrias para que sejam usados de forma eficiente, tendo uma integração entre a captação e obtenção de 

insights para resultados mais aprofundados.

Projeto Integrador II:  Fundamentos de Engenharia 
Propõe a realização de atividade integradora de extensão, voltada ao atendimento da comunidade. Isso acontecerá através 

de projetos como a avaliação de eficiência energética em instalações públicas ou privadas (setor industrial e comercial), de 

projetos de P&D&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) de produtos e/ou serviços de Engenharia Mecânica para 

organizações públicas ou privadas (setor industrial e comercial) e oficinas educacionais relacionadas ao curso de Engenharia 

Mecânica.

CINEMÁTICA,
DINÂMICA,

VIBRAÇÕES E
CONTROLE

PROCESSOS
DE FABRICAÇÃO

ENERGIA 
E FLUIDOS

PROJETO
MECÂNICO E
MATERIAIS

TEORIA + EXPERIÊNCIA
Como você já viu, acontece dentro e fora da sala de aula.

• Química Gera
• Física - Mecânica
• Cálculo - Limites e Derivadas
• Projeto Integrador – Laboratórios Remotos de Inovação e Tecnologia
• Projeto Integrador - E�ciência
• Projeto Integrador – Projeto de Engenharia Mecânica

que contribuem para a transformação social local e para enriquecer a tua formação integral.


