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RESUMO 

O presente artigo busca apresentar de forma reflexiva discussões acerca dos aspectos exitosos 

desenvolvidos no curso Técnico em Mecânica do Centro de Educação Profissional Diomício 

Freitas – CEDUP de Tubarão. Desta forma, a pesquisa tem como objetivo apresentar reflexões 

sobre o ensino profissional, o curso técnico e o mundo do trabalho. Para o desenvolvimento do 

estudo foi realizada uma pesquisa de abordagem bibliográfica, pesquisa de campo e um estudo 

de caso. Um questionário foi aplicado junto aos alunos das três fases do curso Técnico em 

Mecânica do Centro de Educação Profissional Diomício Freitas e analisado em consonância 

com o levantamento do número de alunos formados no referido curso nos últimos dez anos. Os 

dados coletados demonstram resultados positivos em relação ao número de pessoas formadas, 

empregadas e satisfeitas com o curso. No mesmo rumo, constata-se que na visão dos alunos a 

inserção profissional nesta área é promissora, sendo que as empresas em geral contratam 

profissionais técnicos a fim de auxiliar no desenvolvimento das atividades e na prestação de 

serviços.  

Palavras-chave: Profissional. Técnico em Mecânica. Mundo do Trabalho.             

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O crescente número de escolas de ensino profissional nos país promove reflexões sobre 

às condições apropriadas para a formação de seus alunos e consequente profissionalização de 

qualidade. 

A educação profissional desencadeia novos paradigmas que desafiam o mundo do 

trabalho, pois os atuais profissionais da educação são obrigados a superar os mais diversos 

desafios, a concorrência e as adversidades.  

Além do aspecto técnico, a educação profissional atua também no viés da formação para 

a cidadania, especialmente para que esses profissionais possam intervir no destino da sociedade 

de modo produtivo, responsável e comprometido. 

O presente trabalho tem por escopo refletir e analisar a opinião dos alunos que 
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frequentam o curso Técnico em Mecânica do CEDUP. Traçando esse questionamento o 

objetivo central deste trabalho, tornam-se objetivos específicos: identificar a percepção dos 

alunos quanto à importância do curso para a região de Tubarão, bem como averiguar a relação 

percebida pelos alunos entre qualificação e empregabilidade. 

Visando alcançar os objetivos, a presente pesquisa foi desenvolvida a partir de três eixos 

principais: uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de campo e um estudo de caso.  

No que tange a pesquisa bibliográfica, apresenta-se uma abordagem da história da 

educação profissional no Brasil. Posteriormente, destaca-se o profissional da área mecânica, 

sua dimensão no mundo do trabalho e a escola.   

Da pesquisa de campo e do estudo de caso, colhem-se dados da secretaria da escola 

quanto ao número de alunos formados ao longo da última década e dos resultados obtidos 

através das respostas dadas ao questionário aplicado junto aos alunos em formação.   

Com esses componentes, pretende-se oferecer subsídios para avaliar e afirmar se o curso 

Técnico em Mecânica apresenta aspectos exitosos para a sua manutenção dentre os cursos 

oferecidos pelo Estado de Santa Catarina.     

O presente artigo encontra-se organizado em cinco seções, iniciando com a introdução, 

posteriormente a fundamentação teórica, os procedimentos metodológicos, os resultados de 

pesquisa e as conclusões do estudo.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para melhor entendimento sobre o referencial teórico utilizado, serão apresentados a 

história do ensino profissional, as atribuições do profissional da área mecânica, o campo de 

atuação e a escola. 

 

2.1 A História do Ensino Profissionalizante 

 

Segundo Manfredi (2002), há muito tempo a educação profissional encontra-se inserida 

na vida do homem, isso porque o saber e a técnica se fazem valer diante da observação, pela 

prática e pela repetição, de geração em geração.   

Para Wittaczik (2008), a educação profissional começou a se consolidar em meados do 

final do século XVIII, a partir da Revolução Industrial através da transição do artesanal para a 

produção por máquinas.  
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Em 1930, com o início da industrialização do Brasil, a preocupação com a formação de 

recursos humanos necessários ao processo produtivo passou a ser ponto fundamental não só 

para os brasileiros, mas também para o próprio Governo.  

No Governo Vargas em 1942, o ensino profissional no Brasil se consolidou através do 

menor aprendiz para os efeitos da legislação trabalhista e sobre a organização da rede federal 

de estabelecimentos de ensino industrial.  

No mesmo ano surgiu o chamado Sistema S4, com a criação do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial - SENAI.  

Quatro anos depois, foram criados o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - 

SENAC, o Serviço Social do Comércio - SESC e o Serviço Social da Indústria - SESI, 

impulsionando o atendimento em educação profissional.  

Com o advento da Lei n.º 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

a educação profissional consolidou-se ainda mais como um mecanismo de favorecimento à 

inclusão social e certificação profissional. 

No ano de 2005, através do Decreto n.º 5.622, de 19 de dezembro, inseriu-se a educação 

à distância na educação profissional e tecnológica, sendo que, acompanhada dos recursos das 

tecnologias da informação e comunicação, possibilitou a mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem.  

A Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, por sua vez, instituiu a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criando os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. 

Através da Lei n.º 12.513/2011, instituiu-se o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego - PRONATEC, ampliando a oferta de cursos de educação profissional e 

tecnológica.  

Com o fortalecimento da legislação, a educação profissional no Brasil assumiu um papel 

primordial para o desenvolvimento do país, atendendo a diversos públicos, em diferentes áreas 

e setores de produção. 

 

2.2 O Técnico em Mecânica  

 

Em conformidade com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o profissional Técnico 

em Mecânica exerce papel fundamental para a linha de produção e execução de projetos e 

trabalhos voltados as indústrias e fábricas, pois como o próprio nome sugere, trata-se de uma 
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profissão diretamente ligada a máquinas, engrenagens, automação, montagem e desmontagem, 

instalação e tudo relacionado a esse complexo universo mecânico. 

Dentre as diversas funções que um Técnico em Mecânica desempenha, pode-se 

destacar: 

• Desenvolvimento, testes, montagem, instalação, manutenção e reparos de equipamentos 

e máquinas; 

• Elaboração, leitura e interpretação de desenhos técnicos; 

• Acompanhamento de projetos mecânicos; 

• Coordenação da execução de projetos; 

• Análise de problemas técnicos e elaboração de soluções. 

Os Técnicos em Mecânica normalmente trabalham sob a supervisão de uma equipe de 

engenharia, auxiliando a operacionalizar os projetos a serem executados.  

 

2.3 Campo de Atuação 

 

A mecânica industrial, por se tratar de uma área de atuação bastante extensa e complexa, 

torna-se imprescindível para o sucesso de qualquer empresa.  

O campo de atuação para o Técnico em Mecânica é bastante amplo, ou seja, desde 

espaços clássicos, como indústrias, até empresas de consultoria.  

Neste sentido, seguem alguns exemplos de campos de atuação:  

• Oficinas mecânicas em geral; 

• Empresas de pesquisa e desenvolvimento; 

• Ferramentarias; 

• Empresas de manutenção industrial; 

• Assessorias de desenvolvimento de projetos mecânicos; 

• Montadoras de máquinas e implementos agrícolas e de veículos; 

• Fábricas de máquinas; 

• Prestadoras de serviço em geral. 

O profissional técnico capacitado, ético, com responsabilidade e bom desempenho, terá 

um amplo campo profissional para atuar.  

A responsabilidade, o conhecimento e a competência do profissional desta área é de 

extrema relevância para o sucesso da empresa ou do empreendimento.  
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Gomes (2004), explica que o profissional técnico requerido hoje pela sociedade é um 

profissional flexível, compreensivo e aberto às novas ideias que a todo instante surgem como 

produto desta modernidade, permeada pela multiplicação do conhecimento. 

As consequências de se ter um profissional qualificado ou não, serão sentidas na 

apuração dos resultados finais de um trabalho prestado.  

Um profissional qualificado e competente de mecânica industrial certamente 

desempenhará uma função vital e indispensável em indústrias e fábricas. 

Matoso (1995) reflete sobre os problemas do mercado de trabalho e dos desafios junto 

às dificuldades encontradas e a importância da boa formação em termos social.  Segundo o 

autor, a busca pela formação escolar é incentivada pela ideia de que o trabalhador deve ser 

polivalente e mais qualificado. 

Os profissionais, por sua vez, poderão atuar nos mais diversos segmentos industriais 

públicos ou privados.     

A área mecânica é bem ampla para os profissionais atuarem, tendo uma variedade de 

setores e atividades oferecidas pelo mundo do trabalho. 

 

2.4 A Escola  

 

A escola tem como função preparar cidadãos para o trabalho e para a vida. Muitas 

mudanças ocorrem em diversas áreas do conhecimento. Um dos caminhos para a compreensão 

dessas mudanças se faz pela reflexão sobre as reformas introduzidas na educação e no próprio 

capital humano.  

Sobre estas mudanças, no entendimento de Gomes e Marins (2004) a valorização do 

capital humano passou a ser o eixo central e fator de sobrevivência para as organizações: um 

novo critério de riqueza medido em termos de formação.  

Quanto ao perfil do profissional formado nas escolas, Canário (1998) destaca que o 

educador tem que se ater aos conteúdos e método de ensino, visando um aluno construtor de 

seu conhecimento em seu processo de aprendizagem. 

A qualificação profissional surge como uma ferramenta de importante valor para o 

profissional que pretende se inserir no mundo do trabalho.  

Maior desafio não há senão preparar o sujeito para o concorrido mundo do trabalho 

produtivo. Executar suas funções profissionais com maior desenvoltura e de acordo com suas 

potencialidades e peculiaridades.  
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Desaulniers (1997) aponta para o educar como um cidadão mais atuante e, portanto, 

mais preparado para vencer os desafios atuais. Sem dúvida, a introdução de profissionais 

atuantes na formação do aluno é de grande valia, principalmente para o aprendizado prático da 

profissão.  

Peterossi (1994), destaca a importância do olhar do professor com relação ao ensino 

profissional, na formação integral deste e aponta a necessidade de considerar os conteúdos da 

formação dos formadores também. 

Conforme Kober (2004, p. 154) “a qualificação profissional é a preparação do cidadão 

através de uma formação profissional para que este possa aprimorar suas habilidades para 

executar funções específicas demandadas pelo mundo do trabalho”.  

A função da escola depende em grande parte da competência dos educadores que atuam 

nela, competência que envolve inclusive o entendimento das mudanças atuais e o 

acompanhamento crítico das mesmas.  

Conforme Libâneo, Oliveira e Toschi (2009, p. 994): 

A escola é uma organização em que tanto seus objetivos e resultados quanto 
seus processos e meios são relacionados com a formação humana, ganhando 
relevância, portanto, o fortalecimento das relações sociais, culturais e afetivas 
que nela têm lugar. 
 

No caso específico, a unidade escolar que oferta o curso Técnico em Mecânica ora 

analisado fica situada na rua Júlio Boppré, número 1.280, no bairro Santo Antônio de Pádua 

em Tubarão e possui como entidade mantenedora a Secretaria de Estado da Educação de Santa 

Catarina. 

Referida unidade escolar iniciou suas atividades em setembro de 1976, com o Centro 

Interescolar de 1° Grau - CIP, atendendo os alunos da Escola Básica Tomé Machado Vieira, 

Escola Básica Aderbal Ramos da Silva e Colégio Estadual Hercílio Luz.  

Em 1985, com o objetivo de expandir o ensino de 2° grau profissionalizante, foi criado 

o Colégio Estadual Diomício Freitas, nome atribuído em homenagem ao homem público e 

competente industrial de nossa região. 

No final de 1987, dado o expressivo crescimento do Colégio no contexto regional e a 

criação de cursos profissionalizantes, por decreto do Governo do Estado, foi transformado em 

Escola Técnica Diomício Freitas. 

Em 1993 foi implantado o ensino fundamental. A partir de então passou a atender alunos 

desde a pré-escola até a formação profissional.  

No ano de 2000, em função do processo de reordenamento dos níveis de ensino, as 
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demais séries foram sendo transferidas para outras instituições e passou a atender apenas alunos 

de 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional de Nível Técnico 

e Cursos Básicos de Qualificação Profissional. No mesmo ano passou-se a denominar Centro 

de Educação Profissional Diomício Freitas - CEDUP, nome que persiste até os dias atuais. 

Entre os anos de 2001 e 2009, as novas matrículas passaram a ser realizadas apenas para 

os cursos técnicos de nível médio na forma subsequente. 

Em 2010, além de continuar trabalhando com o técnico de nível médio na forma 

subsequente, implantou-se o ensino técnico de nível médio, na forma integrada.  

Não se trata de uma escola inclinada apenas para a comunidade local, pois atende uma 

clientela oriunda de diversos municípios circunvizinhos, destacando-se como escola pública 

exclusivamente voltada para a educação profissional da região que oferece diversos cursos 

técnicos, dentre eles o de Mecânica, implantado no ano de 2002.   

Para alcançar êxito no curso e obter o certificado de Técnico em Mecânica o aluno 

precisa atingir média final igual ou superior a 6,0 (seis) nas disciplinas ministradas no decorrer 

dos três semestres do período noturno e ter frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco 

por cento) da carga total do módulo. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

As diversas etapas ordenadas, desenvolvidas ao longo de uma investigação, com o 

objetivo de atingir o resultado almejado, compreende-se como método.  

Quanto aos objetivos a classificação da pesquisa foi caracterizada como descritiva. Para 

Martins (1994, p. 28), a pesquisa descritiva “tem como objetivo a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno, bem como o estabelecimento de relações entre 

variáveis e fatos”.  

Quanto aos procedimentos de coleta, a pesquisa é classificada como de levantamento 

bibliográfico, de campo e estudo de caso. Raupp e Beuren (2008, p. 85) ressaltam que “na 

pesquisa de levantamento os dados podem ser coletados com base em uma amostra retirada de 

determinada população ou universo que se deseja conhecer”.  

Gil (2008, p. 58) sustenta que “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e 

exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 

detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos 

considerados”. 



8 

Eisenhardt (1989, p. 534) refere-se ao estudo de caso como “um estudo de pesquisa que 

foca no entendimento da dinâmica presente dentro de um único ambiente”.   

A região de Tubarão é uma região metropolitana brasileira, localizada no estado de 

Santa Catarina, sendo que formam a Grande Tubarão um total de 19 municípios. 

A pesquisa também é quantitativa e qualitativa, pois analisa a opinião de um 

determinado número de alunos por meio de um questionário elaborado com perguntas 

correlacionadas ao objetivo central, a fim de questioná-los sobre os mais diversos temas 

envolvendo o curso Técnico em Mecânica do CEDUP de Tubarão. Neste rumo, esclarece 

Fonseca (2002, p. 20), que “a pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo 

positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados 

brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros”. 

 

4 RESULTADOS DE PESQUISA 

 

O curso Técnico em Mecânica do CEDUP está alicerçado no conhecimento científico e 

tecnológico, com ênfase na relação teoria prática, vinculando os pressupostos teóricos e 

metodológicos aos princípios práticos, estabelecendo uma relação efetiva para a construção do 

conhecimento, bem como na necessidade constante de formação e atualização.  

Neste contexto, a partir desta seção serão apresentados os resultados apurados do 

questionário aplicado no segundo semestre de 2018, respondido por 76 (setenta e seis) alunos 

das três fases do curso Técnico em Mecânica do CEDUP.  

 

Gráfico 1: Escolha do curso Técnico em Mecânica 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

84%

9%

7%

Emprego Afinidade com o curso Indicação
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O gráfico 1 demonstra que 84% dos alunos escolheu fazer o curso Técnico em Mecânica 

como uma opção correlacionada ao emprego. Para um menor número, a escolha do curso se 

deu por conta de alguma indicação feita por terceiro (7%) ou pela própria afinidade com o curso 

(9%). Dos dados colhidos, observa-se que a maioria dos interessados em cursar mecânica assim 

o faz pretendendo se manter ou conseguir um emprego.  

   

Gráfico 2: A qualidade do curso segundo a compreensão dos alunos  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A análise dos dados demonstra que 74% dos alunos qualificam o curso Técnico em 

Mecânica do CEDUP como um curso de nível bom. Enquanto para 21% consideram o nível do 

curso ótimo e 5% assinalaram como resposta regular. Ruim ou péssimo não existiu qualquer 

indicador. Desta feita, como se pode observar levando em consideração os critérios particulares 

e subjetivos de cada aluno, podemos afirmar que nenhum aluno teceu considerações negativas 

em relação a qualidade do curso. 

Este resultado demonstra que o CEDUP de Tubarão tem conseguido atender as 

necessidades de parte dos alunos no que tange ao processo de ensino-aprendizagem. Porém, 5% 

avaliaram e classificaram a qualidade do curso como regular. Com este resultado é de suma 

importância uma maior atenção do Centro Educacional quanto à qualidade do curso e 

consequentemente de ensino, buscando sempre inovar para que o conteúdo seja de melhor valia 

e assim alcançar a satisfação dos discentes.  
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0% 0%
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Gráfico 3: Qualidade dos professores 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Neste quesito, observa-se que nenhuma resposta foi assinalada como regular, ruim ou 

péssimo. A concentração das respostas atribuídas a qualidade dos professores do curso ficaram 

entre bom e ótimo, respectivamente, 71% e 29%, ou seja, altamente positiva a avaliação.   

 

Gráfico 4: Expectativas que os alunos tinham do curso quando de seu início 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Perguntado se o curso Técnico em Mecânica está atingindo suas expectativas, 54 

(cinquenta e quatro) alunos responderam que sim, isto é, 71% dos entrevistados. Para 17% o 

curso atinge parcialmente suas expectativas, sendo que, para 12% as expectativas não foram 

alcançadas, isto é, esperavam mais quanto ao mesmo.    
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Com este resultado é de suma importância uma maior atenção do Centro Educacional 

quanto à qualidade de ensino, buscando sempre inovar para que o conteúdo seja de melhor valia 

e assim alcançar a satisfação dos discentes. 

 

Gráfico 5: Arrependimento de se matricular no curso 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao serem indagados sobre um possível arrependimento ao se matricularem no curso, 

todos, ou seja, os 76 (setenta e seis) alunos participantes do questionário responderam que não 

estavam arrependidos da escolha. Com isso, observa-se que até mesmo para aquela parcela de 

pessoas que esperavam mais do curso, ainda assim, ninguém se arrependeu de estar cursando 

mecânica.    

 

Gráfico 6: Motivo para uma eventual desistência do curso 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No gráfico 6, percebe-se que questões de natureza familiar seria o principal motivo a 

levar uma desistência do curso, ou seja, 49% dos alunos. Por outro lado, as questões de cunho 

profissional somam 43% das respostas. Problemas com professores e infraestrutura da escola 

seriam razões suficientes para a desistência do curso, respectivamente, para 4% e 3%. Enquanto 

para 1% o descontentamento com o curso prevaleceria na tomada de decisão para não 

prosseguir com os estudos.  

Referido questionamento teve como foco levantar possíveis fatores que eventualmente 

levariam os alunos a desistirem do curso, sendo que, através do presente levantamento os 

gestores e corpo pedagógico poderão criar meios e mecanismos a fim de evitar uma eventual 

evasão escolar.    

 

Gráfico 7: Trabalha na área da mecânica 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação aos alunos já estarem exercendo atividade profissional na respectiva área, o 

gráfico 7 nos mostra que a maioria, isto é, 94% dos alunos já se encontram trabalhando na área 

da mecânica industrial. Somente 6% ainda não fazem parte deste quadro.  

No que refere ao termo empregabilidade, levantou-se que um número muito expressivo 

dos entrevistados já atuam na área. A compreensão sobre conceito de empregabilidade é muito 

importante, pois a discussão sobre o assunto pode contribuir para colocação e permanência no 

mundo do trabalho atual. 
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Gráfico 8: Como o aluno do curso de mecânica avalia as perspectivas de inserção 

profissional 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quando questionados se o mundo do trabalho para o profissional Técnico em Mecânica 

é favorável, 63% dos alunos entrevistados responderam que sim, acreditam que o mundo do 

trabalho para o técnico é vantajoso. Os demais 37% discordaram e assinalaram que atualmente 

consideram desfavorável o mundo do trabalho para esse profissional.  

O resultado da pesquisa demonstrou que em busca da inserção profissional, os alunos 

têm desenvolvido hábitos profissionais para atender as exigências do mercado. Assim, questões 

como a permanente atualização, são indispensáveis aos profissionais nos processos de obtenção 

de novas oportunidades de trabalho. 

 

Gráfico 9: Indicação do curso para terceiros 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No que se refere a uma possível indicação do curso para outras pessoas, os 76 (setenta 

e seis) alunos participantes do questionário responderam que sim, recomendariam. Nenhum 

participante respondeu que não indicaria. Com base no gráfico, percebe-se o nível de certa 

forma de aprovação que o curso tem diante dos alunos. Ou seja, podemos constatar com a 

pesquisa que todos os alunos reconhecem de maneira positiva a qualidade do curso para auxiliar 

o crescimento profissional, pois quem estuda, se aperfeiçoa e se qualifica, portanto, tem maior 

chance e acesso a oportunidade de negócios e empregos. Neste caso a aprovação e 

recomendação do curso nada mais é do que uma consequência lógica.    

 

Gráfico 10: A relevância do curso Técnico em Mecânica do CEDUP para a região 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No gráfico acima, observa-se que perguntado sobre a importância do curso Técnico em 

Mecânica do CEDUP para a nossa região, analisando-se as respostas obtidas, identifica-se que, 

para 39% o curso é muito importante para a região. Os demais 61% dos participantes entendem 

como importante, sendo que, não houve quem assinalasse a opção irrelevante. Isto posto, os 

alunos reconhecem a importância do curso para a região de Tubarão.    

 

Gráfico 11: Alunos formados Técnico em Mecânica pelo CEDUP nos últimos 10 anos 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os dados deste gráfico demonstram que na última década, embora o número de alunos 

que se formaram no curso Técnico em Mecânica do CEDUP tenha oscilado para menos, todavia, 

ainda sim, percebe-se que são números expressivos e positivos de alunos formados ao longo 

dos anos.  

Neste sentido, levando-se em consideração os números coletados entre os anos de 2008 

a 2017, o curso teve 676 alunos formados, isto é, uma média de quase 68 alunos por ano.  

Os dados referentes ao ano de 2018 não foram computados na média alcançada, uma 

vez que, não se tem os números finalizados correspondentes ao segundo semestre do ano em 

curso.       

Oportuno se faz salientar que a Secretaria de Estado da Educação autoriza e libera 

semestralmente o funcionamento da primeira fase do curso para o CEDUP quando o número 

de pessoas matriculadas encontra-se no patamar mínimo exigido, qual seja, 30 alunos.  

A tratativa de dados e sua compreensão são, para Fávero (2009), importante ponto de 

entendimento, pois números em estatística tem tratativas diferentes, mesmo carregando 

aspectos qualitativos ou quantitativos.  

 

5 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho contribuiu para identificar que o Técnico em Mecânica atua na elaboração 

de projetos de produtos, ferramentas, máquinas e equipamentos mecânicos, também planeja, 

aplica e controla procedimentos de instalação e de manutenção mecânica de máquinas e 

equipamentos, controla processos de fabricação e aplica técnicas de medição e ensaios.  

O mundo do trabalho para um profissional desta área está principalmente na indústria, 

nas fábricas de máquinas, equipamentos e componentes mecânicos, em laboratórios de controle 

de qualidade, de manutenção, prestadoras de serviços e empresas cuja funcionalidade abrange 

o segmento. 

No estudo em tela, as análises descritivas que foram realizadas através de informações 

coletadas da secretaria da escola em consonância com o questionário aplicado identificam 

diversos aspectos positivos quanto ao desenvolvimento e a manutenção do curso Técnico em 

Mecânica do CEDUP para a região de Tubarão. 
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A percepção que se denota com a pesquisa formulada revela que as questões 

profissionais diretamente ligadas ao alcance de uma oportunidade de emprego, a sua 

manutenção ou a projeção profissional fazem do curso em mecânica ser muito procurado.  

O fator mundo do trabalho associado a qualidade do curso e de seus professores 

conduzem os alunos a satisfação do curso com o atendimento as expectativas lançadas sobre 

mesmo.  

Neste vértice, não há qualquer indicativo de alunos que possam ter se arrependido pela 

escolha que fizeram do curso, sendo que, para uma eventual desistência, questões de natureza 

familiar, seguida por questões de cunho profissional seriam as principais razões para abandonar 

os estudos.  

Ainda sobre o estudo desenvolvido, constata-se que muitos são os alunos atuando na 

área da mecânica industrial, especialmente porque o mundo do trabalho absorve esse tipo de 

trabalhador em nossa região.  

Com isso, o curso Técnico em Mecânica é recomendado para todos aqueles que almejam 

uma oportunidade de emprego ou mesmo para um crescimento profissional.  

No que tange o número de alunos formados Técnico em Mecânica ao longo dos últimos 

dez anos, constata-se que, embora os números apresentem oscilação neste período, todavia, são 

absolutamente expressivos e consequentemente significativos para a escola, pois na média são 

registrados 68 alunos formados por ano no CEDUP.    

A conclusão que se denota a partir dos resultados desenhados são altamente positivas 

seja porque os objetivos propostos nesta pesquisa foram satisfatoriamente alcançados, seja 

porque o curso e a escola estão cumprindo com o seu papel de ensinar com qualidade.  

As ações e variáveis analisadas certamente não esgotam o presente estudo, o que se fez 

nesta pesquisa foi priorizar os aspectos que têm maior impacto nos fatores escolares, como 

forma de melhoria contínua para se obter os resultados fidedignos entre o público envolvido. 

Projetos de melhoramentos do curso podem ser construídos com base nas variáveis 

observadas e de acordo com a opinião e pensamento da comunidade escolar. 

No caso da presente pesquisa, esta contou com o envolvimento e a participação de 76 

(setenta e seis) alunos das três fases do curso investigado.   

Concluindo, pode-se afirmar que o curso Técnico em Mecânica do CEDUP continua 

sendo um curso importante para atender a demanda e o concorrido mundo do trabalho em nossa 

região. 

Entretanto, somente ele não é garantia para o ingresso e respectiva manutenção do 
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emprego, é necessário educação continuada, busca pela graduação, especializações, outros 

idiomas e domínio da informática, com uma ótica generalista e consciente das dificuldades 

enfrentadas pelo longo caminho a seguir.  

O alcance desta pesquisa, por sua natureza, limita-se à percepção acerca da visão dos 

alunos que atualmente frequentam o curso Técnico em Mecânica com os números extraídos da 

secretaria da escola, ficando em aberto para futuras pesquisas visando complementar estas 

informações com o uso de outras técnicas estatísticas e abrangendo outras especificidades, 

especialmente os alunos egressos. 
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