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A atuação do engenheiro aeroespacial é regulamentada pela Resolução nº
1073/2016 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. Nesta, são
discriminadas as atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia
e da Agronomia.
Em sua atuação, o profissional formado pelo Curso de Engenharia Aeroespacial
da UFSM estará habilitado à atuação na área, devendo receber atribuições para
exercer as seguintes atividades, conforme o artigo 5°, parágrafo 1º, da Resolução
nº 1073/2016 do CONFEA:
Atividade 01 – Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica;
Atividade 02 – Coleta de dados, estudo, planejamento, anteprojeto, projeto,
detalhamento, dimensionamento e especificação;
Atividade 03 – Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental;
Atividade 04 – Assistência, assessoria, consultoria;
Atividade 05 – Direção de obra ou serviço técnico;
Atividade 06 – Vistoria, perícia, inspeção, avaliação, monitoramento, laudo,
parecer técnico, auditoria, arbitragem;
Atividade 07 – Desempenho de cargo ou função técnica;
Atividade 08 – Treinamento, ensino, pesquisa,
experimentação, ensaio, divulgação técnica, extensão.

desenvolvimento,

análise,

Atividade 09 – Elaboração de orçamento;
Atividade 10 – Padronização, mensuração, controle de qualidade;
Atividade 11 – Execução de obra ou serviço técnico;
Atividade 12 – Fiscalização de obra ou serviço técnico;
Atividade 13 – Produção técnica e especializada;
Atividade 14 – Condução de serviço técnico;
Atividade 15 – Condução de equipe de produção, fabricação,
montagem, operação, reforma, restauração, reparo ou manutenção;
Atividade 16 – Execução de produção, fabricação,
operação, reforma, restauração, reparo ou manutenção;

instalação,

instalação,

montagem,

Atividade 17 – Operação, manutenção de equipamento ou instalação;
Atividade 18 – Execução de desenho técnico.
A formação profissional proposta pelo Curso de Engenharia Aeroespacial da
UFSM almeja que o estudante possa buscar de fato as competências, não apenas nas
atividades previstas em lei, mas nas diversas outras áreas de atuação exercidas
atualmente pelos engenheiros aeroespaciais, exercitando a prospecção de

oportunidades no mercado de trabalho. O reconhecimento dessa realidade e sua
consideração no contínuo planejamento do Curso são muito importantes, pois a cada
dia abrem-se novas oportunidades de atuação para o engenheiro. Esse nível de
conscientização pode ser atingido através da prática do planejamento profissional
desde os primórdios do Curso.
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