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A instituição
A primeira unidade do que se tornaria o IFTM surgiu na
década de 1950, em Uberaba (MG), com o nome de Centro
de Treinamento em Economia Doméstica Rural. Alguns anos
mais tarde, mudou para Colégio de Economia Doméstica
Rural Dr. Licurgo Leite. Depois, esse e o recém-surgido
Colégio Agrícola de Uberlândia se tornaram Escola
Agrotécnica Federal de Uberaba e de Uberlândia.
Em 2002, a escola de Uberaba transformou-se em Centro
Federal de Educação Tecnológica (CEFET), contando em sua
estrutura com as Unidades de Ensino Descentralizadas
(UNEDs) de Ituiutaba e Paracatu. Finalmente, em dezembro
de 2008, o CEFET e a Escola Agrotécnica de Uberlândia se
juntaram para formar o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.
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Nos anos seguintes, a expansão do IFTM continuou, com a
abertura de novas unidades. Atualmente, o IFTM conta com
campi localizados nas cidades de Uberaba, Uberlândia,
Patrocínio, Patos de Minas, Paracatu, Ituiutaba e Campina
Verde; polos presenciais, em Ibiá, João Pinheiro e Santa
Vitória; polos de educação à distância, em diversos
municípios; e uma Reitoria, localizada na cidade de Uberaba.
Com essa estrutura, o IFTM atende mais de 10 mil
estudantes, ofertando cursos técnicos de nível médio, de
graduação, de pós-graduação (especialização e mestrado) e
de idiomas, de forma gratuita.
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Modalidades de
cursos de graduação
Cursos superiores que conferem diplomas, abertos a
candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classiﬁcados em processo
seletivo, conferindo os graus de Bacharelado, Licenciatura
ou Tecnologia
No IFTM, os cursos de graduação são ofertados em três
modalidades de ensino: Bacharelado, Licenciatura e
Tecnologia

BACHARELADO
Curso superior generalista, de formação cientíﬁca ou
humanística, que confere ao diplomado competências em
determinado campo do saber para o exercício de atividade
proﬁssional, acadêmica ou cultural, com o grau de bacharel.
Geralmente, tem duração mínima de quatro a cinco anos.
LICENCIATURA
Curso superior que confere ao diplomado competências
para atuar como professor na educação básica, com o grau
de licenciado. Geralmente, tem duração mínima de três
anos e meio.
TECNOLOGIA
Curso superior de formação especializada em áreas
cientíﬁcas e tecnológicas, que conferem ao diplomado
competências para atuar em áreas proﬁssionais especíﬁcas,
caracterizadas por eixos tecnológicos, com o grau de
tecnólogo. Tem duração média de três anos.
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As unidades do IFTM ofertam os seguintes cursos de
graduação, em suas respectivas modalidades:

CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO

CAMPUS ITUIUTABA

CAMPUS PARACATU

CAMPUS PATOS DE MINAS

Tecnologia
Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

Tecnologia
Alimentos
Análise e Desenvolvimento de
Sistemas
Processos Químicos

Tecnologia
Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

Bacharelado
Administração

Bacharelado
Engenharia da Computação

Bacharelado
Administração
Ciência da Computação
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Bacharelado
Administração
Engenharia Elétrica
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CAMPUS PATROCÍNIO

CAMPUS UBERABA

CAMPUS UBERLÂNDIA

Tecnólogo
Análise e Desenvolvimento de
Sistemas
Gestão Comercial

Tecnólogo
Alimentos

Tecnólogo
Alimentos

Bacharelado
Administração
Engenharia Agronômica
Zootecnia

Bacharelado
Engenharia Agronômica
Engenharia de Alimentos

Bacharelado
Engenharia Elétrica

CAMPUS UBERLÂNDIA
CENTRO
Tecnólogo
Logística
Marketing
Sistemas para Internet
Licenciatura
Computação

Licenciatura
Ciências Biológicas
Química
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Cursos
ADMINISTRAÇÃO (Bacharelado)
ITUIUTABA

PARACATU

PATOS DE MINAS

UBERABA

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Reconhecer e deﬁnir problemas, causas, consequências e equacionar
soluções, pensar estrategicamente, introduzir modiﬁcações no
processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar
conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o
processo da tomada de decisão referente aos problemas organizacionais e laborais; Desenvolver expressão e comunicação compatíveis
com o exercício proﬁssional, inclusive nos processos de negociação e
nas comunicações interpessoais ou intergrupais; Reﬂetir e atuar
criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição
e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com
valores e formulações matemáticas presentes nas relações formais e
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causais entre fenômenos produtivos, administrativos e de controle,
bem assim expressando-se de modo crítico e criativo diante dos
diferentes contextos organizacionais e sociais, seja como empregado
ou gestor do próprio negócio; Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de aprender, abertura
às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do
seu exercício proﬁssional; Desenvolver capacidade de transferir
conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o ambiente de
trabalho e do seu campo de atuação proﬁssional, em diferentes
modelos organizacionais, revelando-se proﬁssional adaptável;
Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar
projetos em organizações; individualmente ou em grupo, mantendo
relacionamentos pautados na ética e do respeito; Desenvolver
capacidade para realizar treinamentos e consultoria em gestão e
administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais,
organizacionais, estratégicos e operacionais; Capacidade do exercício
de funções administrativas, de cheﬁa e direção, no setor público,
privado e de economia mista.
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ALIMENTOS (Tecnologia)
ITUIUTABA

UBERABA

UBERLÂNDIA

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO (Ituiutaba)
«Orientar e controlar a seleção de matéria-prima; Supervisionar e
acompanhar todas as fases de industrialização na linha de
processamento, armazenamento e transporte dos produtos
acabados;Aplicar os processos físicos, químicos, bioquímicos e
microbiológicos inerentes à tecnologia de alimentos; Gerenciar o
sistema de controle de qualidade; Controlar a qualidade nutricional,
físico-química, microbiológica, microscópica e sensorial das matériasprimas e produtos acabados; Acompanhar e supervisionar a higiene
pessoal e a higienização das estruturas, do equipamentos e de
utensílios industriais; Aplicar a legislação reguladora das atividades e
dos produtos; Participar de projetos de produção e comercialização
dos produtos alimentícios; Pesquisar e desenvolver novos produtos e
processos na área especíﬁca; Proceder com o planejamento e a
racionalização das operações industriais com a maximização do
rendimento e da qualidade; Gerenciar equipes de trabalho nas
diferentes áreas ligadas à industrialização de alimentos; Desenvolver
planos de negócios e gerenciar organizações envolvidas no mercado
de alimentos; Aplicar mecanismos para o controle ambiental na
indústria de alimentos e seus aspectos legais; Atuar proﬁssionalmente
com princípios éticos e com o comprometimento com a aplicação da
responsabilidade socioambiental dos empreendimentos."
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PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO (Uberaba)
Planejar, executar e supervisionar de forma sustentável o processo de
industrialização de alimentos, conhecendo as etapas e parâmetros de
processo; Supervisionar, orientar e controlar desde a seleção das
matérias-primas até o produto acabado; Conhecer as diferentes
operações unitárias e equipamentos envolvidos nos processos de
industrialização de alimentos, sabendo intervir na otimização dos
processos e dos produtos; Desenvolver e/ou adaptar tecnologias
visando a produtividade e competitividade com responsabilidade social
e ambiental; Desenvolver novos produtos e processos em consonância
com a legislação vigente; Elaborar, aplicar e monitorar programas de
controle de qualidade para garantir que os alimentos produzidos sejam
seguros do ponto de vista químico, físico e microbiológico; Planejar,
executar e controlar a qualidade nutricional, físico-química,
microbiológica e sensorial da matéria-prima, insumos, produtos e
processos da indústria de alimentos; Acompanhar, controlar e
supervisionar os processos de higienização na indústria de alimentos;
Aplicar os processos físicos, químicos, bioquímicos e microbiológicos
inerentes à tecnologia em alimentos; Aprimorar com técnica e
tecnologia a área de alimentos, assumindo ação empreendedora em
pesquisa e inovação, com consciência de seu papel social; Aplicar
métodos e técnicas que garantam a conservação dos produtos
alimentícios; Prestar serviços de assistência, assessoria e consultoria
técnica na área de tecnologia em alimentos; Assessorar na elaboração e
execução de projetos na área de tecnologia em alimentos.
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PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO (Uberlândia)
Planejar, implantar, executar e avaliar os processos relacionados ao
beneﬁciamento, industrialização e conservação de alimentos e bebidas;
Gerenciar os processos de produção e industrialização de alimentos;
Supervisionar as várias fases dos processos de industrialização e
desenvolvimento de alimentos; Realizar análise microbiológica,
bioquímica, físico-química, microscópica, sensorial, toxicológica e
ambiental na produção de alimentos; Coordenar programas de
conservação e controle de qualidade de alimentos; Gerenciar a
manutenção de equipamentos na indústria de processamento de
alimentos; Desenvolver, implantar e executar processos de otimização
na produção e na industrialização de alimentos; Desenvolver novos
produtos e pesquisa na área de alimentos; Elaborar e executar projetos
de viabilidade econômica e processamento de alimentos; Vistoriar,
realizar perícia, avaliar, emitir laudo e parecer técnico em sua área de
formação; Promover a higiene, sanidade e segurança do trabalho;
Monitorar a manutenção de equipamentos; Assegurar o funcionamento
de uma unidade de fabricação; Assegurar a salubridade ambiental;
Coordenar equipes de trabalho; Otimizar o setor na perspectiva de
viabilidade econômica e ambiental.
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ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS (Tecnologia)
ITUIUTABA

UBERABA

PARACATU

PATROCÍNIO

UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO (Ituiutaba)
Desenvolver conhecimentos básicos de computação, aplicando-os na
utilização de ferramentas e técnicas introdutórias na área de
informática; Conhecer e compreender algoritmos e lógica de
programação, objetivando a construção de aplicações simples
utilizando linguagem computacional estruturada; Conhecer as
técnicas de programação orientada a objetos, utilizando uma
linguagem de programação visual, para produção de aplicações,
software e/ou sistemas computacionais; Perceber, analisar,
interpretar e modelar dados para a implementação de Banco de
Dados, assim como, desenvolver projetos; Promover soluções para o
ambiente Internet através de ferramentas interpretadas e orientadas
a objetos e utilização das principais regras para modelagem de
Aplicações para Internet interativas e de acesso a bancos de dados via
Internet; Analisar, projetar, implementar software ou sistemas,
através de metodologia de desenvolvimento adequada e da utilização
de técnicas e ferramentas de análise e projeto de sistemas eﬁcientes e
modernas; Efetivar padrões de qualidade e produtividade no
desenvolvimento de sistemas, com base no conhecimento de
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técnicas, ferramentas e fundamentos da Engenharia de Software;
Planejar, implementar aplicações e gerar segurança nas informações
disponíveis nas redes de computadores das empresas.
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO (Paracatu)
Usar o raciocínio lógico para identiﬁcar, criar e analisar soluções para o
desenvolvimento de sistemas; Planejar, projetar e programar bases de
dados normalizadas utilizando vários paradigmas de banco de dados;
Gerenciar os processos de planejamento, projetos, desenvolvimento e
manutenção de software; Desenvolver aplicações para ambiente WEB,
dispositivos móveis e sem ﬁo; Conhecer serviços, dispositivos e
padrões de comunicação e suas aplicações no ambiente de rede;
Exercer com ética as atribuições que lhes são prescritas por meio da
legislação especíﬁca para a informática; Atuar nas organizações e na
sociedade com base em uma visão humanística e empreendedora;
Realizar o processo de desenvolvimento de software apoiado no
trabalho em equipe exercitando a iniciativa e o comprometimento;
Atuar de forma crítica, autônoma e criativa no processo de
Desenvolvimento de Sistemas, acompanhando a evolução tecnológica
e identiﬁcando oportunidades de negócios no mercado de trabalho;
Auxiliar na modelagem e desenvolvimento de banco de dados e nos
processos de planejamento de projetos de softwares, implantação,
desenvolvimento e manutenção de softwares , apoiado no trabalho
em equipe, exercitando a ética, a iniciativa e o compromisso;
Acompanhar a evolução do setor e contribuir na busca de soluções
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para as organizações, utilizando de forma inovadora e independente
os seus conhecimentos; Exercer, com ética, as atribuições que lhes são
prescritas por meio da legislação especíﬁca para a informática;
Desenvolver softwares voltados para WEB, dispositivos móveis e
desktop e Gerenciar empresas ou até mesmo abrir uma microempresa com os conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares
empreendedorismo e legislação.
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO (Patrocínio)
Aplicar os conhecimentos adquiridos com ética e cidadania; Usar o
raciocínio lógico para identiﬁcar, criar e analisar soluções para o
Desenvolvimento de Sistemas; Planejar, projetar e implementar bases
de dados normalizadas utilizando vários paradigmas de banco de
dados; Gerenciar os processos de planejamento, projetos,
implementação e manutenção de software; Desenvolver aplicações
para ambiente WEB, dispositivos móveis e sem ﬁo; Conhecer serviços,
dispositivos e padrões de comunicação, e suas aplicações no
ambiente de rede; Deﬁnir, estruturar, implementar, testar e simular o
comportamento de programas; Exercer com ética as atribuições que
lhes são prescritas por meio da legislação especíﬁca para a
informática; Atuar no mundo do trabalho e na sociedade com base em
uma visão humanística e empreendedora; Realizar o processo de
desenvolvimento de software apoiado no trabalho em equipe
exercitando a iniciativa e o comprometimento; Atuar de forma crítica,
autônoma e criativa no processo de Desenvolvimento de Sistemas,
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acompanhando a evolução tecnológica e identiﬁcando oportunidades
de negócios no mercado.
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO (Uberaba Parque
Tecnológico)
Usar o raciocínio lógico para identiﬁcar, criar e analisar soluções para o
Desenvolvimento de Sistemas. Compreender o impacto da tecnologia
no que concerne ao atendimento às necessidades da sociedade,
conscientes dos aspectos éticos, legais e ambientais. Planejar, projetar
e programar bases de dados normalizadas utilizando vários
paradigmas de banco de dados. Gerenciar os processos de
planejamento, projetos, implementação e manutenção de software.
Desenvolver aplicações para ambiente WEB, dispositivos móveis e
sem ﬁo. Conhecer serviços, dispositivos e padrões de comunicação, e
suas aplicações no ambiente de rede. Deﬁnir, estruturar, programar,
testar e simular o comportamento de programas. Exercer com ética as
atribuições que lhes são prescritas por meio da legislação especíﬁca
para a informática. Atuar nas organizações e na sociedade com base
em uma visão humanística e empreendedora. Realizar o processo de
desenvolvimento de software apoiado no trabalho em equipe
exercitando a iniciativa e o comprometimento. Atuar de forma crítica,
autônoma e criativa no processo de Desenvolvimento de Sistemas,
acompanhando a evolução tecnológica e identiﬁcando oportunidades
de negócios no mercado.
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CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (Bacharelado)
ITUIUTABA

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Possuir sólida formação em Ciência da Computação e Matemática para a
construção de aplicativos de propósito geral, ferramentas e infraestrutura
de software de sistemas de computação. Proporcionar visão global e
interdisciplinar de sistemas, transcendendo os detalhes de implementação dos vários componentes e os conhecimentos dos domínios de
aplicação. Conhecer a estrutura dos sistemas de computação e os
processos envolvidos na sua construção e análise. Dominar os
fundamentos teóricos da área de Computação e avaliar como eles
inﬂuenciam a prática proﬁssional. Agir de forma reﬂexiva na construção de
sistemas de computação por entender que eles atingem direta ou
indiretamente as pessoas e a sociedade. Criar soluções, individualmente
ou em equipe, para problemas complexos caracterizados por relações
entre domínios de conhecimento e de aplicação, e problemas de ordem
computacional, entre software e hardware (soluções infraestrutural,
computacional); Reconhecer a importância da inovação e da criatividade e
entendam as perspectivas de negócios e oportunidades relevantes.
Desenvolver conhecimentos básicos de computação, aplicando-os na
utilização de ferramentas e técnicas introdutórias na área de informática.
Conhecer e compreender algoritmos e lógica de programação,
objetivando a construção de aplicações simples utilizando linguagem
computacional estruturada. Conhecer as técnicas de programação
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orientada a objetos, utilizando uma linguagem de programação visual,
para produção de aplicações, software e/ou sistemas computacionais.
Perceber, analisar, interpretar e modelar dados para a implementação de
Banco de Dados, assim como, desenvolver projetos.

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Licenciatura)
UBERABA

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Possuir uma visão generalista, com constante atualização e capacidade
de analisar a realidade educacional das particularidades regionais sem,
no entanto, perder de vista a questão global. Ser crítico e responsável no
que diz respeito ao posicionamento político, social e ético relacionados à
educação. Entender o papel das ciências da natureza na sociedade a
partir de uma análise sócio-histórica e de uma formação teórico-prática
e proﬁssional integrada e contextualizada. empreender na área
cientíﬁca e tecnológica, utilizando para tal os instrumentos adequados à
prática docente, à pesquisa e a realidade sócio-cultural. compreender a
realidade de forma criativa e autônoma para dar suporte às
transformações cotidianas no processo ensino-aprendizagem,
reﬂetindo sobre a própria prática de forma a aprimorá-la avaliando seus
resultados e sistematizando conclusões a respeito. Ser cidadão no
sentido amplo, com visão ética e humanista, tendo a capacidade de
vincular os anseios e problemas sociais à sua atuação proﬁssional,
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comprometendo-se com a melhoria da realidade social e educacional.
Ser promotor da discussão de conceitos, princípios e teorias, ampliando
a capacidade de articulação nas formas de apresentação do saber,
desenvolvendo gradualmente a multi e interdisciplinaridade dos
conteúdos. Ser consciente da necessidade de atuar com qualidade e
responsabilidade em prol da conservação e manejo da biodiversidade,
saúde, meio ambiente, biotecnologia, bioprospecção, biossegurança,
gestão ambiental, tanto nos aspectos técnico-cientíﬁcos, quanto na
formulação de políticas públicas, e de se tornar agente transformador
da realidade, na busca de melhoria da qualidade de vida.

COMPUTAÇÃO (Licenciatura)
UBERLÂNDIA CENTRO

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
«Compreender e participar da construção de processos educativos e
de aprendizagem, de forma a estabelecer relações e integrar as áreas
de computação e educação de maneira transversal e multidimensional; Posicionar-se, enquanto educador, na perspectiva da
intercomplementaridade dos saberes e dentro de uma visão em que o
sujeito, ao construir conhecimentos, constitui a si mesmo e interfere
diretamente na realidade, hoje planetária, mediada pela computação
enquanto tecnologia da inteligência, da comunicação e da
sensibilidade; Contribuir para a aprendizagem empreendedora, na
perspectiva de valorização dos indivíduos, de suas capacidades, do
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alargamento da sua visão de sociedade, e da sua perspectiva de
transformação dos espaços de produção econômica, de expressão
cultural e de cidadania. A constituição do licenciado em computação
deverá partir de três categorias de elementos formativos voltados,
respectivamente: ao desenvolvimento das competências tecnológicas
especíﬁcas; à releitura autônoma do conhecimento cientíﬁco da
computação; ao protagonismo no âmbito dos diversos espaços da
educação: em escolas, empresas e organizações da sociedade civil.
Reconhecer e identiﬁcar os contextos educacionais que possam exigir
ou beneﬁciarse de suporte computacional já existente; Ser capaz de
avaliar e participar da (re)construção e da gestão de propostas
pedagógicas, como facilitador da interlocução dos saberes da educação
e da computação; Conceber a ciência da computação como campo
próprio do conhecimento humano – por sua natureza intimamente
ligada aos processos de ensinar e aprender – de forma autônoma, crítica
e investigativa;Especiﬁcar, desenvolver, compor, implantar, adaptar e
fazer evoluir as novas plataformas e dispositivos computacionais
voltados para situações de ensino-aprendizagem; Selecionar e aplicar
soluções de software e hardware adequadas às demandas educacionais
das instituições de ensino e organizações em geral."
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ENGENHARIA AGRONÔMICA (Bacharelado)
UBERABA

UBERLÂNDIA

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO (Uberaba)
"Projetar, coordenar, analisar, ﬁscalizar, assessorar, supervisionar e
especiﬁcar técnica e economicamente projetos agroindustriais e do
agronegócio, aplicando padrões, medidas e controlede qualidade;
Realizar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos e
pareceres técnicos, com condutas, atitudes e responsabilidade técnica
e social, respeitando a fauna e a ﬂora e promovendo a conservação
e/ou recuperação da qualidade do solo, do ar e da água, com uso de
tecnologias integradas e sustentáveis do ambiente; Atuar na
organização e gerenciamento empresarial e comunitário interagindo e
inﬂuenciando nos processos decisórios de agentes e instituições, na
gestão de políticas setoriais; Produzir, conservar e comercializar
alimentos, ﬁbras e outros produtos agropecuários; Participar e atuar
em todos os segmentos das cadeias produtivas do agronegócio;
Exercer atividades de pesquisa, extensão, experimentação, ensaios
técnicos de pesquisa, divulgação técnica; Enfrentar os desaﬁos das
rápidas transformações da sociedade, do mundo, do trabalho,
adaptandose às situações novas e emergentes. «
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PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO (Uberlândia)
Compreensão da importância de seu papel junto à sociedade; Sólida
formação básica, cientíﬁca e tecnológica, relacionada ao sistema
agropecuário e agroindustrial capacitando-o a absorver e desenvolver
tecnologias; Idoneidade no exercício da proﬁssão, levando-se em
consideração os conhecimentos técnico-cientíﬁcos; Capacidade de
adaptar-se a funções diversas na área e ter consciência de que a
formação requer atualização continuada; Capacidade de tomar
decisões técnicas e administrativas em empresas, cooperativas,
associações e outras formas de organização econômica e social;
Compreensão dos processos agroecológicos, agropecuário e
agroindustrial para diagnosticar problemas e propor soluções dentro
da realidade política, socioeconômica, ambiental e cultural, com visão
ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade;
Aptidão para compreender e traduzir as necessidades de indivíduos,
grupos sociais e comunidade, com relação aos problemas
tecnológicos, 19 socioeconômicos, gerenciais e organizativos;
Capacidade de análise crítica e visão holística do processo de
desenvolvimento em base sustentável; Compreensão da realidade
histórica, política e social, sendo capaz de atuar como agente de
modiﬁcação; Capacidade de valorizar e respeitar o meio ambiente,
utilizando racionalmente os recursos disponíveis e conservando seu
equilíbrio; Espírito empreendedor, senso ético e capacidade para
trabalhar em equipe.
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ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO (Bacharelado)
UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Planejar, especiﬁcar, projetar, implementar, testar, veriﬁcar e validar
sistemas de computação (sistemas digitais), incluindo computadores,
sistemas baseados em microprocessadores, sistemas de comunicações e sistemas de automação, seguindo teorias, princípios, métodos,
técnicas e procedimentos da Computação e da Engenharia;
Compreender, implementar e gerenciar a segurança de sistemas de
computação; Ter visão crítica e criativa na identiﬁcação e resolução de
problemas das questões sociais, proﬁssionais, legais, éticas, políticas,
humanísticas, culturais e ambientais envolvidas no uso das
tecnologias de computação; Atuar de forma empreendedora,
abrangente e cooperativa no atendimento às demandas sociais da
região onde atua, do Brasil e do mundo; Demonstrar sólida formação
em Ciência da Computação, Matemática e Engenharia Elétrica visando
o projeto, desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas
de computação e automação, em particular, sistemas embarcados;
Considerar os aspectos econômicos, ﬁnanceiros, de gestão e de
qualidade, associados a novos produtos e organizações, bem como
seus impactos socioambientais; Identiﬁcar problemas que têm uma
solução algorítmica e propor soluções usando um ambiente de
programação; Apresentar trabalhos e problemas técnicos e suas
soluções para audiências diversas, avaliando criticamente projetos de
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sistemas de computação; Adequar-se rapidamente às mudanças
tecnológicas e aos novos ambientes de trabalho, realizando contínua
atualização e aprimoramento de suas competências e habilidades;
Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua
área de atuação proﬁssional, sendo capaz de realizar trabalho
cooperativo, demonstrando organização e proatividade; Observar os
direitos e propriedades intelectuais inerentes à produção e à utilização
de sistemas de computação; Avaliar a qualidade de sistemas de
computação; Realizar estudos de viabilidade técnica e econômica;
Atuar em pesquisa e desenvolvimento.

ENGENHARIA DE ALIMENTOS (Bacharelado)
UBERLÂNDIA

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Planejar, projetar, coordenar, executar, ﬁscalizar e desenvolver
atividades ligadas ao processamento e armazenamento de alimentos,
coleta de dados de pesquisas sensoriais. Aplicar ferramentas de
análise e conclusão de pesquisas, através de recursos estatísticos,
softwares, normas e leis vigentes; representar e armazenar dados e
informações, de forma adequada e de acordo com legislação vigente;
efetivar a leitura, interpretação, análise e divulgação de laudos e
pareceres técnicos relacionados com a qualidade das matérias-primas
e dos produtos acabados. Absorver e desenvolver novas tecnologias,
atuando de maneira crítica e criativa na identiﬁcação e resolução de
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problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em
atendimento às demandas da sociedade; Apresentar boa capacidade
de expressão oral e escrita, raciocínio lógico e bom relacionamento
interpessoal; Habilidade de aprendizagem permanente; Espírito
empreendedor e de liderança, com senso crítico, que permitam a
rápida tomada de decisões;

ENGENHARIA ELÉTRICA (Bacharelado)
PARACATU

PATROCÍNIO

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO (Paracatu)
Planejar, supervisionar, coordenar e executar projetos e serviços;
Supervisionar e avaliar criticamente a operação e a manutenção de
sistemas; Projetar, avaliar, desenvolver ou utilizar novos produtos,
processos ou sistemas, analisando não apenas os aspectos técnicos e
econômicos, mas também as possíveis implicações sociais e
ambientais, incorporando-os como aplicações práticas no âmbito de
suas funções; Reconhecer problemas e formular soluções no âmbito
de suas funções, mediante ações cientiﬁcamente fundamentadas,
tecnicamente adequadas e socialmente signiﬁcativas; Incorporar à
sua área de conhecimento e de atuação proﬁssional avanços que
ocorrem em outras áreas e na vida cotidiana e de transferir seus
conhecimentos para a vida cotidiana e para estas áreas, visando
contribuir para melhorar sua qualidade; Iniciativa, criatividade,
INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Triângulo Mineiro

vontade de aprender, abertura às mudanças, consciência da
qualidade e das implicações éticas do seu trabalho, enfrentando as
novas situações e os impactos das atuais grandes e complexas
transformações tecnológicas, mercadológicas e sociais; Expressão e
comunicação com seu grupo, superiores hierárquicos ou subordinados, de cooperação, de trabalho em equipe, de diálogo, de exercício da
negociação e de comunicação interpessoal; Pensar estrategicamente,
agir conforme seus conhecimentos, introduzir modiﬁcações no
processo de trabalho, atuar preventivamente, reﬂetir e atuar
criticamente na organização onde presta serviços, na esfera pública e
nas instituições da sociedade civil, tornando-se interlocutor legítimo e
reconhecido; Assumir postura empreendedora e de permanente
busca de atualização proﬁssional.
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO (Patrocínio)
Aplicar conhecimentos matemáticos, físicos, químicos, cientíﬁcos,
tecnológicos e instrumentais à Engenharia Elétrica; Projetar e
conduzir experimentos e interpretar resultados; Conceber,
projetar e analisar sistemas elétricos e eletrônicos, culminando na
geração de produtos e processos; Planejar, supervisionar, elaborar
e coordenar projetos e serviços de Engenharia Elétrica; Identiﬁcar,
f o r m u l a r e re s o l v e r p ro b l e m a s d e E n g e n h a r i a E l é t r i c a ;
Desenvolver atividades ensino, a pesquisa e a extensão no âmbito
da instituição; Supervisionar a operação e a manutenção de
sistemas elétricos; Avaliar criticamente a operação e a manutenCATÁLOGO
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ção de sistemas elétricos; Comunicar-se eﬁcientemente nas
formas escrita, oral e gráﬁca; Atuar em equipes multidisciplinares;
Compreender e aplicar ética e responsabilidades proﬁssionais;
Avaliar o impacto das atividades da Engenharia Elétrica no
contexto social e ambiental; Avaliar a viabilidade econômica de
projetos de Engenharia Elétrica; Assumir a postura de permanente
busca de atualização proﬁssional; Gerenciar processos industriais
acompanhando o desempenho dos equipamentos e de linhas de
produção automatizadas; Desenvolver, instalar e manter sistemas
digitais, softwares e linguagens de programação de máquinas e
equipamentos industriais assim como implantar circuitos e
sistemas eletroeletrônicos nas áreas de comunicações e
automação de processos industriais; Planejar, controlar, manter e
executar instalações elétricas em Baixa Tensão (BT) e sistemas
elétricos e eletrônicos; Operar equipamentos elétricos, eletrônicos
e eletromecânicos (BRASIL, 2010).

GESTÃO COMERCIAL (Tecnologia)
PATROCÍNIO

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Intelectuais: capacidade de reconhecer e deﬁnir problemas, equacionar
soluções, pensar estrategicamente, introduzir modiﬁcações no
processo de trabalho, atuar preventivamente, transferir e generalizar
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conhecimentos. Organizacionais: capacidade de autoplanejamento,
auto-organização, estabelecimento de métodos próprios, gerenciamento do seu tempo e espaço de trabalho.Comunicativas: capacidade de
expressão e comunicação com seu grupo, superiores hierárquicos ou
subordinados, de cooperação, trabalho em equipe, diálogo, exercício da
negociação e de comunicação interpessoal. Sociais: capacidade de
utilizar todos os conhecimentos obtidos por meio de fontes, meios e
recursos diferenciados nas diversas situações encontradas no mundo
do trabalho, isto é, capacidade de transferir conhecimentos da vida
cotidiana para o ambiente de trabalho e viceversa. Comportamentais:
iniciativa, criatividade, vontade de aprender, abertura às mudanças,
consciência da qualidade e das implicações do seu trabalho.Políticas:
permitir ao indivíduo reﬂetir e atuar criticamente sobre a esfera do
mundo do trabalho, compreendendo sua posição e função na estrutura
produtiva, seus direitos e obrigações.

LOGÍSTICA (Tecnologia)
UBERLÂNDIA CENTRO

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Desenvolver e implementar planos de ação logísticos que apóiam e
impulsionam o planejamento estratégico da empresa; Identiﬁcar as
estruturas orçamentárias e societárias das organizações e relacionálas com os processos de operações logísticas; Atuar em equipes
multidisciplinares, buscando objetivos comuns entre os integrantes e
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promovendo um ambiente produtivo e empreendedor; Coletar,
organizar e analisar dados, aplicando modelos estatísticos e
matemáticos, selecionando as variáveis e os indicadores relevantes
(demanda, estoque, tempo, tarifas e fretes, custo de manutenção,
velocidade e outros) para a elaboração de estudos e projetos logísticos;
Interpretar resultados de estudos de mercado, econômicos ou
tecnológicos, utilizando-os no processo de operação logística; Analisar e
selecionar as melhores opções de modais de transporte para a
distribuição dos produtos conforme diversas variáveis (tipo do produto;
rapidez; disponibilidade do modal; custo etc.); Gerenciar redes de
distribuição e unidades logísticas, estabelecendo processos de compras
e identiﬁcando fornecedores; Programar e monitorar ﬂuxos de
materiais na cadeia de suprimentos: recebimento, armazenagem,
movimentação, embalagens de materiais e expedição; Conhecer
diferentes tecnologias de informação empregadas para o gerenciamento das práticas desenvolvidas pela área de Logística.

MARKETING (Tecnologia)
UBERLÂNDIA CENTRO

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Desenvolver e implementar planos de ação de marketing que apoiam
e impulsionam o planejamento estratégico da empresa; Antecipar
tendências de mercado e analisar riscos; Implementar programas de
criação e monitoramento de novos produtos; Deﬁnir público-alvo e
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preço a ser estabelecido; Formar relacionamentos com os
consumidores; Gerenciar ações que mantenham a satisfação e
ﬁdelização dos clientes; Estabelecer estratégias de marketing para
promover e solidiﬁcar marcas no mercado; Coletar, organizar e
analisar dados, aplicando modelos estatísticos e matemáticos,
selecionando as variáveis e os indicadores relevantes (demanda,
preço, perﬁl de consumo, etc.) para a elaboração de estudos e projetos
de marketing; Interpretar resultados de estudos de mercado,
econômicos ou tecnológicos, utilizando-os no processo de operação
de marketing; Atuar em equipes multidisciplinares, buscando
objetivos comuns entre os integrantes, promovendo um ambiente
produtivo e empreendedor; Trabalhar em atividades de comercialização, englobando aspectos relacionados aos direitos dos consumidores, contratos comerciais, normas ﬁscais e tributárias; Conhecer
diferentes tecnologias de informação empregadas para o
gerenciamento das práticas desenvolvidas pela área de Marketing;
Desenvolver trabalhos considerando as diferenças sociais, culturais,
religiosas e econômicas e raciais, de modo a contribuir para a
construção de uma sociedade mais igualitária e justa. Propiciar a
compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e
ambientais das estratégias de Marketing relacionadas à produção,
gestão e incorporação de novas tecnologias.
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PROCESSOS QUÍMICOS (Tecnologia)
ITUIUTABA

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Direção, supervisão, programação, coordenação, orientação e
responsabilidade técnica no âmbito de suas atribuições respectivas;
Assistência, assessoria, consultoria, elaboração de orçamentos,
divulgação e comercialização no âmbito das atribuições respectivas;
Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento de serviços técnicos,
elaboração de pareceres, laudos e atestados, no âmbito das atribuições
respectivas; Exercício do magistério, respeitada a legislação especíﬁca;
Desempenho de cargos e funções técnicas no âmbito das atribuições
respectivas; Ensaios e pesquisas em geral. Pesquisas e desenvolvimento de métodos e produtos; Análises químicas, físico-químicas,
químico-biológicas, bromatológicas, toxicológicas, biotecnológicas e
legais, padronização e controle de qualidade; Produção, tratamento
prévio e complementares de produtos e resíduos; Operação e
manutenção de equipamentos e instalações. Execução de trabalhos
técnicos; Condução e controle de operações e processos industriais,
de trabalhos técnicos, reparos e manutenção; Pesquisa e desenvolvimento de operações e processos industriais; Estudo, elaboração e
execução de projetos de processamento; Estudo da viabilidade técnica
e técnico-econômica no âmbito das atribuições respectivas.
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QUÍMICA (Licenciatura)
UBERABA

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Aplicar o conhecimento e as experiências adquiridas ao longo do curso nos
diversos campos de ensino das ciências da natureza, em especial no
ensino de Química; Relacionar os conteúdos de forma contextualizada e
interdisciplinar tornando a aprendizagem da Química signiﬁcativa para a
vida do aluno; Desenvolver a experimentação no ensino da Química,
contemplando a versatilidade, a capacidade de análise, a reﬂexão, a
criticidade e a criatividade para a elaboração de materiais alternativos para
o ensino de Química; Promover o ensino da ciência com estímulo à
autonomia intelectual do aluno, valorizando a expressão de suas ideias, de
seus saberes não cientíﬁcos, tratando-os como ponto de partida para o
entendimento dos saberes cientíﬁcos; Compreender as relações culturais,
valorizar as diferenças étnico-raciais, sócio-afetivas e cognitivas envolvidas
nos processos de ensino-aprendizagem consolidando uma educação
inclusiva com total respeito às diferenças; Fazer do cotidiano e das
tecnologias de informação e comunicação elementos de apoio para a
aprendizagem, selecionando recursos didáticos e estratégias
metodológicas adequadas para cada momento do ensino de Química;
Compreender a escola em todas as suas dimensões conhecendo as
organizações de ensino, suas políticas públicas, os fundamentos sobre
currículo e avaliação e gestão educacional; Reconhecer a Química como
uma ciência importante para a construção humana, compreendendo os
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aspectos históricos de sua produção e suas relações com os contextos
cultural, socioeconômico e político; Atuar em equipes multidisciplinares
destinadas a planejar, coordenar, executar ou avaliar atividades
relacionadas à Química e áreas aﬁns; Atuar proﬁssionalmente com base
nos princípios da reﬂexão sobre sua atuação, da pesquisa como meio de
interpretar os problemas especialmente ligados ao processo
ensino/aprendizagem e da ética, como base da formação para a cidadania
de seus alunos; Ser um professor-educador reﬂexivo, ﬂexível, com postura
crítica e investigativa, pró- ativo na prática docente, comprometido com a
formação continuada e atento as mudanças educacionais e sociais;
Planejar uma educação que se preocupe em formar cidadãos que tenham
uma consciência ambiental sustentável; Promover a construção do
conhecimento, valorizando a pesquisa e a extensão como princípios
pedagógicos fundamentais ao exercício do magistério.

SISTEMAS PARA INTERNET (Tecnologia)
UBERLÂNDIA CENTRO

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Criar layouts e interfaces com o usuário de sistemas web utilizando
padrões e boas práticas. Elaborar algoritmos e utilizar técnicas de
programação orientada a objetos para construçãode sistemas.
Conhecer fundamentos de Informática relacionados a sistemas para
Internet. Levantar, especiﬁcar e gerenciar requisitos de sistemas de
software. Elaborar e construir sistemas para web utilizando sistemas
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de template MVC. Elaborar e construir web services. Elaborar e
construir aplicações web que consomem web services. Compreender
bancos de dados relacionais e acessar dados tanto por meio de
comandos SQL como por meio de ferramenta de mapeamento objetorelacional. Elaborar e construir testes automatizados de sistemas.
Compreender bancos de dados NoSQL e saber acessá-los por meio de
sistemas. Criar sistemas com arquitetura de microsserviços. Criar
aplicativos para dispositivos móveis. Projetar interfaces com usuário e
aplicar boas práticas de usabilidade e experiência de usuário.Conhecer tópicos especiais em desenvolvimento de sistemas para Internet
tais como programação distribuída e inteligência computacional.

ZOOTECNIA (Bacharelado)
UBERABA

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Fomentar, planejar, coordenar e administrar programas de
melhoramento genético das diferentes espécies animais de interesse
econômico e de preservação, visando a maior produtividade,
equilíbrio ambiental e respeitando as biodiversidades no desenvolvimento de novas biotecnologias agropecuárias; Atuar na área de
nutrição e alimentação animal, utilizando conhecimentos sobre o
funcionamento do organismo animal, visando ao aumento de sua
produtividade e ao bem-estar animal, suprindo suas exigências, com
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equilíbrio ﬁsiológico; Responder pela formulação, fabricação e
controle de qualidade das dietas e rações para animais, responsabilizando-se pela eﬁciência nutricional das fórmulas; Planejar e executar
projetos de construções rurais, de formação e/ou produção de pastos
e forrageiras e de controle ambiental; Pesquisar e propor formas mais
adequadas de utilização dos animais silvestres e exóticos, adotando
conhecimentos de biologia, ﬁsiologia, etologia, bioclimatologia,
nutrição, reprodução e genética, tendo em vista seu aproveitamento
econômico e,ou sua preservação; Administrar propriedades rurais,
estabelecimentos industriais e comerciais ligados à produção, ao
melhoramento e a tecnologias animais; Avaliar e realizar perícias em
animais identiﬁcando taras e vícios, com ﬁns administrativos, de
crédito, de seguro e judiciais bem como elaborar laudos técnicos e
cientíﬁcos no seu campo de atuação; Planejar, pesquisar e
supervisionar a criação de animais de companhia, de esporte ou lazer,
buscando seu bem-estar, equilíbrio nutricional e controle genealógico;
Avaliar, classiﬁcar e tipiﬁcar produtos e subprodutos de origem
animal, em todos os seus estágios de produção; Responder técnica e
administrativamente pela implantação e execução de rodeios,
exposições, torneios e feiras agropecuárias. Executar o julgamento,
supervisionar e assessorar inscrição de animais em sociedades de
registro genealógico, exposições, provas e avaliações funcionais e
zootécnicas; Realizar estudos de impacto ambiental, por ocasião da
implantação de sistemas de produção de animais, adotando
tecnologias adequadas ao controle, ao aproveitamento e à reciclagem
INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Triângulo Mineiro

dos resíduos e dejetos; Desenvolver pesquisas que melhorem as
técnicas de criação, transporte, manipulação e abate, visando ao bemestar animal e ao desenvolvimento de produtos de origem animal,
buscando qualidade, segurança alimentar e economia; Atuar nas
áreas de difusão, informação e comunicação especializada em
Zootecnia, esportes agropecuários, lazer e terapias humanas com o
uso de animais; Assessorar programas de controle sanitário, higiene,
proﬁlaxia e rastreabilidade animal, públicos e privados, visando à
segurança alimentar humana; Responder por programas oﬁciais e
privados em instituições ﬁnanceiras e de fomento à agropecuária,
elaborando projetos, avaliando propostas e realizando perícias e
consultas; Planejar, gerenciar ou assistir diferentes sistemas de
produção animal e estabelecimentos agroindustriais, inseridos desde
o contexto de mercados regionais até grandes mercados internacionalizados, agregando valores e otimizando a utilização dos recursos
potencialmente disponíveis e tecnologias sociais e economicamente
adaptáveis; Atender às demandas da sociedade quanto à excelência
na qualidade e segurança dos produtos de origem animal,
promovendo o bem-estar, a qualidade de vida e a saúde pública;
Viabilizar sistemas alternativos de produção animal e comercialização
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de seus produtos ou subprodutos, que respondam aos anseios
especíﬁcos de comunidades à margem da economia de escala; Pensar
os sistemas produtivos de animais contextualizados pela gestão dos
recursos humanos e ambientais; Trabalhar em equipes multidisciplinares, possuir autonomia intelectual, liderança e espírito investigativo
para compreender e solucionar conﬂitos, dentro dos limites éticos
impostos pela sua capacidade e consciência proﬁssional; Desenvolver
métodos de estudo, tecnologias, conhecimentos cientíﬁcos,
diagnósticos de sistemas produtivos de animais e outras ações para
promover o desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico; Promover a
divulgação das atividades da Zootecnia, utilizando-se dos meios de
comunicação disponíveis e da sua capacidade criativa em interação
com outros proﬁssionais; Desenvolver, administrar e coordenar
programas, projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem
como estar capacitado para atuar nos campos cientíﬁcos que
permitem a formação acadêmica do Zootecnista; Atuar com visão
empreendedora e perﬁl pró-ativo, cumprindo o papel de agente
empresarial, auxiliando e motivando a transformação social; e
Conhecer, interagir e inﬂuenciar as decisões de agentes e instituições
na gestão de políticas setoriais ligadas ao seu campo de atuação.
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