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Sim, DESBRAVADORES é como são considerados
os alunos da primeira turma de Engenharia
Mecatrônica da SATC pois junto com a instituição
estes alunos começam a partir do primeiro semestre
de 2015 construir sua própria história profissional.

No primeiro dia de aula juntamente com
acadêmicos dos demais cursos de graduação da
instituição foram recepcionados no auditório da
SATC primeiramente com um discurso do diretor
Carlos Antônio Ferreira sobre competência no
ensino. Posteriormente os acadêmicos em um clima
de descontração assistiram uma apresentação de
Stand Up Comedy denominada “As Aventuras de
Darci”, protagonizada pelo músico e comediante
Moriel Adriano da Costa.

As aulas na Faculdade SATC iniciaram-se em 19/02
e, o novo curso de graduação da Instituição, a
Engenharia Mecatrônica. Este curso encontra-se em
consonância com a modernização dos sistemas
produtivos industriais. Visto que, a engenharia
mecatrônica apresenta como característica
marcante a multidisciplinaridade, pois aprofundar os
conhecimentos em áreas ligadas a Eletroeletrônica,
Mecânica, Robótica e Informática Industrial.
Sob a coordenação do professor João Mota em
conjunto com corpo docente qualificado, os
acadêmicos receberão uma solida formação
acadêmica relacionando conceitos com atividades
práticas vinculadas a indústria. Essa formação,
permitirá aos futuros profissionais contribuírem de
forma direta para empresas manterem-se
competitivas e conquistarem novos mercados .

Duração:
5 anos – 10 semestres

Habilitação:
Bacharel em Engenharia Mecatrônica

A revista Exame, uma das mais conceituadas
revistas brasileiras em economia e negócios na
matéria de 11/02/2015 afirma embasada em
pesquisas de mercado que, o engenheiro de
processos industriais (onde insere-se
perfeitamente a Engenharia Mecatrônica haja
vista sua multidisciplinaridade) encontra-se entre
as nove profissões mais procurados em 2015
pelas empresas.

Com a escassez de profissionais de
engenharia, níveis salarias iniciais acima da média
do mercado e sendo uma das profissões mais
procuradas na atualidade, pode-se dizer

que sem sombra de dúvidas a Engenharia Mecatrônica
é a profissão do presente e do futuro.

Palestra dia 18/03 – 20:30h horas no Auditório II
“Engenharia Mecatrônica Aplicada ao Agronegócio”
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