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Pós-graduação



Apresentação

Em função de uma demanda que exige profis-
sionais especializados com competências para 
compreensão e gestão das técnicas envolvidas 
em uma cadeia produtiva, o CEFET-MG, Unidade 
Varginha, oferta o curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Engenharia de Processos Industriais 
Automatizados.  O curso atenderá a profissionais 
que desejam capacitar-se para a carreira de ma-
gistério iniciando em uma trajetória de pesquisa, 
preparando-se para uma possível pós-graduação 
stricto sensu em área do conhecimento correlata.

O curso possibilitará mais uma atuação efetiva do 
CEFET MG na busca de atender às necessidades re-
gionais específicas em termos de estudos de pós-
graduação, uma vez que o mesmo é oferecido de 
forma gratuita à comunidade em geral.

O corpo docente é altamente qualificado (mestres 
e doutores) o que favorece a formação do espe-
cialista cujo perfil está intimamente relacionado 
com os objetivos do curso.

Objetivo do curso

Formar profissionais com capacidade empreen-
dedora, proativo e ciente das técnicas pertinentes 

ao desenvolvimento de produto, em suas cau-
sas e efeitos; capacitar e incentivar engenheiros 
e tecnólogos para pesquisas técnicas mediante o 
aprendizado dos conceitos e técnicas investigati-
vas no âmbito literal e experimental.

Público-alvo

Destina-se a Engenheiros e Tecnólogos de Produ-
ção, Mecânica, Automação, Elétrica e áreas afins 
que tenham concluído curso superior e que es-
tejam buscando uma formação e requalificação 
consistente nas áreas de Engenharia Mecânica, 
Processos e Automação.

Forma de Oferta

Encontros em dois dias na semana, das segundas 
às quintas-feiras, das 19h às 22h35.

Duração média de 18 meses — Ofertado de for-
ma gratuita.

Linhas de Pesquisas

As linhas de pesquisas as quais os alunos po-
dem atuar devem estar contempladas nos Grupos 
de Pesquisas do departamento de Mecatrônica 
(DMCVG), da Unidade Varginha.

Grupo de Pesquisa é a denominação atribuída 
ao grupo de pesquisadores e estudantes que se 
organizam em torno de uma ou mais linhas de 
pesquisa de uma área do conhecimento, com o 
objetivo de desenvolver pesquisa científica. Há 

Engenharia de 
Processos Industriais 
Automatizados

o envolvimento profissional e permanente com 
atividades de pesquisa no qual o trabalho se or-
ganiza em torno de linhas comuns de pesquisa e 
que, em algum grau, compartilha instalações e 
equipamentos.

Os Grupos de Pesquisa são as unidades básicas 
para o planejamento e o acompanhamento das 
atividades de pesquisa no Departamento de Me-
catrônica (DMCVG) e definem-se por abrangerem 
linhas de pesquisa definidas no interior de uma 
área de conhecimento. As atividades de pesquisa 
na instituição, individuais ou integradas, estarão 
inseridas em grupos de pesquisa previamente ca-
dastrados.

São considerados grupos de pesquisa cadastra-
dos na DPPG, os Grupos de Pesquisa do DMCVG 
registrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa 
do CNPq (DGP/CNPq) e certificados pelo CEFET/MG.

Atualmente os Grupos de Pesquisas do DMCVG 
são:

Grupo de Pesquisa em Automação 
Industrial e Robótica Móvel – GPAIROM

http://goo.gl/CLqaF4

Grupo de Pesquisa em 
Inovação Tecnológica – GPIT

http://goo.gl/r32Us2


