QUAIS EMPRESAS

PODEMOS TRABALHAR ?
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

CENTRO DE TECNOLOGIA – CTC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA TÊXTIL - DET

o curso de

engenharia têxtil
Implantado em 1992 no Campus Regional de
Goioerê/UEM, tem o objetivo de formar engenheiros
têxteis com capacitação técnica e de gestão para
atender os mais variados segmentos do setor têxtil.
Turno: Integral / Duração: 5 anos
Regime: Seriado
Vagas anuais: 42
O Curso é reconhecido pelo Conselho
Superior de Ensino do Paraná,
Decreto Lei 296/99 de 12/02/99.

VENHA ESTUDAR COM A GENTE E CONHECER ESSE MUNDO
DE INOVAÇÕES NA ÁREA TÊXTIL.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE

www.det.uem.br

CAMPUS REGIONAL DE GOIOERÊ
Avenida Reitor Zeferino Vaz, s/n.
Jardim Universitário
Goioerê - Paraná
Fone: (44) 3521-8724
Contato: sec-det@uem.br
www.uem.br

Engenharia
Têxtil

O que faz um

VOCÊ SABIA?

engenheiro têxtil ?
Laboratório de tecelagem e Acervo Têxtil

Um engenheiro trabalha em toda a cadeia produtiva
da indústria têxtil, da fabricação e do tratamento de
fibras, fios e tecidos à confecção de vestuário.
Ele projeta as instalações da indústria e os
equipamentos da linha de produção de toda
a cadeia têxtil. O profissional controla
custos, processos industriais e a qualidade
da matéria-prima e do produto final. Coordena o
trabalho no setor da produção e no desenvolvimento
de novos produtos. Com conhecimentos
técnicos, pode também assessorar e orientar
empresas que atuam no setor têxtil, inclusive
como autônomo.

onde

estudaremos ?
- Acervo Têxtil;
- Laboratório Químico Têxtil;
- Laboratório de Controle de Qualidade;
- Laboratório de Tecelagem;
- Laboratório de Confecção;
- Laboratório de Informática.

O que

Os fios sintéticos são derivados do PETRÓLEO, tais como:
Poliéster e Poliamida.
Se você procurar no seu guarda roupas, provavelmente
encontrará nas etiquetas diversas peças com essa
composição, principalmente roupas fitness e moda praia.

estudaremos ?
Estuda-se todos os processos em detalhes da
transformação da matéria prima até o tecido acabado.
Não entendeu? Então vamos lá...

estágio para
conclusão do curso
Sabe esse desenho estranho que você está vendo
ali em cima?
- Se você olhar uma blusa de malha em uma lupa de
longo alcance ou até mesmo com um microscópio,
você poderá ver esse mesmo desenho, que é um dos
tipos de estrutura de um tecido de malha.
Nesse curso você estudará as diversas formas de se
obter fios e transformá-los em tecidos acabados.

A partir do segundo semestre do último ano do
curso, você precisará cumprir suas horas
de estágio obrigatório.
O Estágio tem por finalidade a complementação do
ensino e da aprendizagem, preparando o estudante
à atuação no mercado de trabalho e orientá-lo
na escolha de sua especialização profissional.
Ao término do estágio a empresa irá avaliá-lo e
possivelmente você já estará empregado.

