
1 Técnico em Açúcar e Álcool; 2 Técnico em Biocombustíveis 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Eixo Tecnológico: Produção Industrial (PIN) 

 

O Eixo Tecnológico Produção Industrial compreende tecnologias relacionadas aos processos de transformação de matéria-prima, substâncias 

puras ou compostas, integrantes de linhas de produção específicas. Abrange planejamento, instalação, operação, controle e gerenciamento dessas 

tecnologias no ambiente industrial. Contempla programação e controle da produção, operação do processo, gestão da qualidade, controle de 

insumos, métodos e rotinas (Catálogo Nacional, 2008). 

O perfil do profissional a ser preparado nos cursos deste Eixo requer uma atuação de forma ética, empreendedora, crítica, criativa e dinâmica, 

com consciência de sua responsabilidade social e ambiental com vistas ao desenvolvimento sustentável. Requer competências e domínio dos 

processos industriais, nas áreas de controle, supervisão e operações dos processos tecnológicos.   

A formação prevista no perfil profissiográfico de cada uma das profissões se sustenta no desenvolvimento de um conjunto de Competências 

Atitudinais, Cognitivas e de Habilidades comuns ao eixo, e outras específicas à profissão, tendo como fundamento epistemológico as Bases 

Tecnológicas que sustentam as 41 ementas das disciplinas que compõem os dois curso oferecidos pelo sistema e-Tec Brasil neste Eixo.  

As matrizes curriculares dos cursos deste Eixo apresentam 02 disciplinas que são ofertadas em todos os cursos do Eixo e em todo os demais 

eixos, representando 9,75% de integração no sistema; 02 disciplinas que são ofertadas em outros eixos representando uma integração de 9,75%  

entre os eixos; 08 disciplinas que são ofertadas 10 vezes entre os dois cursos do Eixo, representando 34,13%  de integração dos cursos no Eixo 

Ambiente, Saúde e Segurança; e 27 disciplinas que são específicas de cada um dos cursos, representando 65,85% das disciplinas ofertadas neste 

Eixo.  

Essa sistematização e integração dos cursos no sistema e no Eixo indicam não só maior identidade na formação desse profissional, como também 

uma significativa otimização na organização e elaboração dos materiais didáticos para a oferta destes cursos na modalidade a distância. 


