
Mineração

Modalidade
Técnico Subsequente – Duração: 2 anos

Estágio: Obrigatório (mínimo 400 horas)

Objetivos do Curso
O Curso Técnico em Mineração nasceu da necessidade de se atender à demanda 

do setor de mineração, objetivando melhorar a competitividade das indústrias já  

instaladas, e a expansão do setor mineral, ampliando sua capacidade de produção 

para alcançar novos mercados.

O curso busca formar profissionais-cidadãos técnicos de Nível Médio na área de 

recursos naturais, com competência técnica, ética e política e elevado grau de  

responsabilidade social, capacitando-os para atuar em atividades próprias da área, 

tais  como:  prospecção,  pesquisa,  planejamento,  lavra  e  tratamento  de  bens  

minerais.

Perfil do Egresso
Ao concluir o Curso Técnico em Mineração, o profissional terá um perfil que lhe 

possibilitará auxiliar:

-  na  execução  de  projetos  de  identificação,  qualificação  e  quantificação  de  

jazimentos minerais;

- na supervisão da estabilidade em minas subterrâneas e a céu aberto;

- na supervisão das atividades específicas de planejamento e lavra de minas;

- nos levantamentos e confecção de mapas topográficos na fase de lavra;



- na operação de equipamentos de perfuração, amostragem e transporte;

- nos métodos de análise mineralógica, fragmentação, classificação, balanço de 

massa, bem como de separação física e físico-química no tratamento de minérios;

- nas operações de beneficiamento de rochas ornamentais;

- no manuseio e armazenamento de explosivos e seus acessórios;

-  na  caracterização  de  minérios  sob  os  aspectos  físico,  físico-químico,  

mineralógico e granulométrico;

- na operacionalização de equipamentos de análise mineralógica, granulométrica, 

de fragmentação e de separação;

- na aplicação de medidas de controle e proteção ambiental para os impactos  

gerados pela lavra e tratamento de minérios.

Campo de Atuação
O técnico em Mineração é habilitado a atuar nas atividades-fins da mineração  

(pesquisa mineral, lavra de mina e beneficiamento de minérios), além de atuar em 

empresas de construção pesada (construção de barragens, hidrelétricas e outras).

Infraestrutura
Para  atender  ao  curso  de  Mineração,  o  campus  conta,  atualmente,  com  os  

seguintes laboratórios:

- Mineralogia e Petrologia

- Artesanato Mineral

- Caracterização de Rochas Ornamentais

- Beneficiamento de Rochas Ornamentais

- Informática e CAD

- Tratamento de Minérios

- Geoprocessamento

- Desenho e Topografia;

- Geotecnia

- Microscopia
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