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CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO 
INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR: MÍNIMO 5 ANOS - MÁXIMO 7 ANOS 

 Semestre 1 
DISCIPLINA Carga 

 CÁLCULO I 80 
GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR 40 
LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL I 40 
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 80 
INFORMÁTICA APLICADA I – SIMULADORES 40 
ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 40 
SOCIOLOGIA E MULTICULTURA 40 
LIBRAS (OPTATIVA) 40 
INGLÊS PARA NEGÓCIOS (OPTATIVA) 
  400 
Semestre 2 

DISCIPLINA Carga 
 CÁLCULO II 80 

ESTATÍSTICA APLICADA 80 
LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL II 40 
FILOSOFIA E ÉTICA 80 
PROCESSOS E PROJETOS LOGÍSTICOS I 80 
INFORMÁTICA APLICADA II – SIMULADORES 40 
  400 
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Semestre 3 
DISCIPLINA Carga 

 CÁLCULO III 80 
CONTABILIDADE E CUSTOS LOGÍSTICOS 80 
EMPREENDEDORISMO 80 
PROCESSOS E PROJETOS LOGÍSTICOS II 80 
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES I 80 
  400 
Semestre 4 

DISCIPLINA Carga 
 METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA 40 

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES II 80 
FERRAMENTAS DA QUALIDADE 80 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA À LOGÍSTICA 40 
GESTÃO DE LOGÍSTICA INTEGRADA E TRANSPORTES 80 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA 80 
  400 
Semestre 5 

DISCIPLINA Carga 
 QUIMÍCA 40 

FÍSICA I 40 
ECONOMIA 80 
MECÂNICA DOS SÓLIDOS 40 
FENÔMENOS DE TRANSPÓRTE 40 
INFORMÁTICA APLICADA III – ROBÓTICA 40 
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 80 
PROJETOS PRODUTIVOS I 40 
  400 
Semestre 6 

DISCIPLINA Carga 
 FÍSICA II 80 

ELETRICIDADE APLICADA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 80 
INFORMÁTICA APLICADA IV - SISTEMAS INTEGRADOS 40 
PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA 

 
80 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 80 
PROJETOS PRODUTIVOS II 40 
  400 
Semestre 7 

DISCIPLINA Carga 
 INFORMÁTICA APLICADA V – PROJETOS 80 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PRODUÇÃO 80 
TERMODINÂMICA 80 
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS I 80 
PROJETOS INDUSTRIAIS I 80 
  400 
Semestre 8 

DISCIPLINA Carga 
 PESQUISA OPERACIONAL 40 

ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE 80 
ENGENHARIA DO PRODUTO 80 
DESENHO TÉCNICO 80 
PROJETOS INDUSTRIAIS II 80 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 40 
  400 
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Semestre 9 
DISCIPLINA Carga 

 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 80 
GESTÃO DA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE 80 
METROLOGIA 80 
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS II 80 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 80 
  400 
Semestre 10 

DISCIPLINA Carga 
 LEGISLAÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO 80 

TÉCNICAS AVANÇADAS DE PRODUÇÃO 80 
ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO 80 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III 160 
  400 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES Carga Horária 
Total 100 
    
ESTÁGIOS  Carga Horária 
TOTAL 300 
    
TCC SEMESTRE   
8 TCC I 
9 TCC II 
10 TCC III 
Total 280 
    
AULAS COM TCC 4000 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 100 
ESTÁGIO 300 
TOTAL 4400 
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1.1. CONTEÚDOS CURRICULARES 
 

As disciplinas que compõe o currículo do Curso de Engenharia de 

Produção são: 

 

CÁLCULO I Semestre: 1 

Carga Horária Semanal: 4 h/a                        Carga Horária Semestral: 80 h/a 

Objetivo Geral: Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para 
a utilização das técnicas de cálculo diferencial e integral, as quais o aluno utilizará 
como subsídio para assuntos correlatos e outras disciplinas, em nível de graduação e 
pós-graduação e no decorrer da vida profissional. 

Ementa: Conceito de função e suas caracterizações. Limite e continuidade. Introdução 
à derivada. Importância do cálculo para o correto dimensionamento de sistemas com 
foco a eficiência produtiva, energética e ambiental. 

 

GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR Semestre: 1 

Carga Horária Semanal: 2 h/a                                                   Carga Horária 
Semestral: 40 h/a 

Objetivo Geral: Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para 
a utilização das técnicas de geometria analítica e álgebra linear, as quais o aluno 
utilizará como subsídio para assuntos correlatos e outras disciplinas, em nível de 
graduação e pós-graduação e no decorrer da vida profissional.  

Ementa: Estudo de vetores, produto escalar e vetorial. Definição e aplicação de 
coordenadas cartesianas, retas e planos, matrizes, determinantes, transformações 
lineares e autovalores e auto vetores. Gradiente, Divergente e Rotacional Aplicação do 
estudo de matrizes para a modelagem de sistemas com foco à otimização de 
processos e racionalização dos impactos energéticos ambientais. 
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LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL I Semestre: 1 

Carga Horária Semanal: 2 h/a                                                  Carga Horária Semestral: 40 
h/a 

Objetivo Geral: 

Aprofundar a competência comunicativa dos alunos e a capacidade de empregar 
adequadamente a língua nas diversas situações de comunicação, considerando a 
realidade profissional do Engenheiro, o cenário sociocultural e formação étnica do Brasil. 

Objetivos Específicos: 

Conhecer o discurso dissertativo; organização, elementos de coesão lógico-sintática. 
Interpretar e criar textos adequados aos diferentes fins a que se destinam e levar o aluno 
a perceber que escrever bem implica dominar os múltiplos recursos linguísticos. 
Aprofundar o nível de leitura dos textos e interpretação; organização, elementos de 
coesão lógico-sintática;  

Definir estratégias de produção textual: (inter) (intra) discursividade/textualidade. Produzir 
alguns tipos de redação técnica. Verificar a produção escrita e formar uma autoanálise da 
própria produção.   

Ementa: 

Com o objetivo de estimular a competência comunicativa dos alunos, a disciplina aborda: 
leitura e produção de textos em Língua Portuguesa, análise e interpretação de textos, 
noção de texto, textos figurativos e temáticos, resumo, coesão textual, coerência textual e 
morfologia. Temática incluída no conteúdo sobre textos argumentativos: aspectos étnico-
raciais, história e cultura indígena e afro-brasileira e aspectos socioambientais .Utilização 
de textos técnicos da área de Engenharia. 

 

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO Semestre: 1 

Carga Horária Semanal:4 h/a                                      Carga Horária 
Semestral:80 h/a. 

Objetivo Geral: 

O aluno conhecerá a administração e sua evolução histórica, seus principais 
colaboradores e estudiosos, tudo isso relacionado com a aplicabilidade prática, criando 
uma ligação entre as situações cotidianas do Engenheiro de Produção. A Teoria Geral da 
Administração deve ser vista como uma forma de relacionar situações e problemas 
vivenciados por empresas e profissionais e que servem como exemplo e aprendizado 
para construção da carreira do futuro engenheiro que atuará em áreas de suporte ou 
gestão. A disciplina objetiva formar gestores com visão humanista, multicultural, 
empreendedores, além de analisarem aspectos sustentáveis e de responsabilidade 
social.      

Objetivos Específicos: 
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Conhecer os conceitos, as funções e as aplicações da Administração, utilizando técnicas 
simples para resolver problemas complexos das empresas. 

Ementa: 

Evolução do pensamento administrativo. Fundamentos da Administração. Direção: 
conceito e natureza; autoridade e responsabilidade; delegação de autoridade; motivação, 
comunicação e liderança; qualidade de direção, processo de tomada de decisão. 
Administração Participativa. Controle: conceitos básicos. Padrão de desempenho, 
medida, interpretação de resultados, ações corretivas. Cronograma e orçamento: 
conceitos, pert/COM, orçamento. Administração por Objetivos, razões para uso. 
Coordenação: conceito, mecanismos e comunicação. Ambiente: Teoria dos Sistemas; 
Abordagem Contingencial; Visão Holística; Análise PFOA. Plano de Negócio. Tendências 
atuais da Administração: Qualidade total: Administração Japonesa, Gestão da qualidade 
total; Benchmarking; Aperfeiçoamento dos processos: Reengenharia, downzising. A Nova 
Administração: Administração Empreendedora; Organizações que aprendem; 
Globalização: definição, panorama geral, vantagens e riscos. 

 

INFORMÁTICA APLICADA I – SIMULADORES Semestre: 1 

Carga Horária Semanal: 2 h/a                                      Carga Horária 
Semestral: 40 h/a. 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a apresentação 
de relatórios e trabalhos profissionais, bem como possibilitar o desenvolvimento de 
projetos em simuladores.  

Ementa: 

Utilização de editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações para relatórios e 
trabalhos. Desenvolvimento de projetos em softwares específicos de simulação.  
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ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL Semestre: 1 

Carga Horária Semanal: 2h/a                                     Carga Horária 
Semestral: 40 h/a. 

Objetivo Geral: 

Compreender e saber desenvolver e implantar políticas e práticas de responsabilidade 
social para gestão corporativa, considerando os aspectos éticos e a realidade do 
Engenheiro de Produção. 

Ementa: 

História de formação da Responsabilidade Social das Empresas (RSE); principais 
aspectos do capitalismo contemporâneo; debate sobre RSE como valor ou interesse; 
fundamentos da RSE; limites e possibilidades da RSE; estudo de casos; análise do 
Balanço Social das empresas; RSE como marketing ou assistencialismo; a RSE e os 
trabalhadores; a RSE e as desigualdades sociais. A Ética corporativa, considerando a 
multicultura e a formação do povo brasileiro.  

 

SOCIOLOGIA E MULTICULTURA Semestre: 1 

Carga Horária Semanal: 2h/a                                    Carga Horária 
Semestral: 40 h/a. 

Objetivo Geral: 

A disciplina visa, com base no instrumental teórico da Sociologia Geral, iniciar o aluno 
na análise da realidade social, considerando a história e cultura dos povos e a 
formação étnica do povo brasileiro. Terá como referência as principais características 
das teorias clássicas da Sociologia, suas categorias básicas, aspectos que envolvem o 
projeto de pesquisa social, visando sua posterior aplicação e relação com as análises 
da Sociologia do Trabalho. A Sociologia deve ser um instrumental para compreender 
sua relação com o outro nos grupos sociais, além da relação dele enquanto indivíduo, 
no trabalho e em sua profissão. 

Ementa: 

Estratégias de defesa coletivas; Relações Étnico-raciais; O trabalho em equipes que 
se auto dirigem para a realização de objetivos comuns; O processo decisório em 
equipes que se auto dirigem; Diversidade de aspectos da integração das minorias nas 
organizações. Forma de implantação e desenvolvimento de políticas éticas e 
inclusivas. Equipes multiculturais e multirraciais.   História e Cultura Afro-brasileira e 
Indígena. 
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LIBRAS (OPTATIVA) Semestre: 1 

Carga Horária Semanal:2h/a                                                     Carga Horária 
Semestral:40  h/a 

Objetivos:  

Conceber que a diversidade entre as pessoas precisa de profissionais que tratem das 
questões referentes a Língua de Sinais Brasileira – LIBRAS; Capacitar a habilidade de 
reflexão sobre a questão das múltiplas linguagens, assim como a Gramática da Língua 
de Sinais; Fornecer habilidades para desenvolver as questões pertinentes ao ensino 
da Língua de Sinais. 

Ementa: 

A organização e o fortalecimento de subsídios teóricos e práticos aos formadores e 
multiplicadores da Língua de Sinais (nesse caso os intérpretes e profissionais que 
atuam em salas especiais e/ou inclusiva) estruturá-los de uma forma que possam se 
sentir mais seguros de seus trabalhos e abordagens pedagógicas sobre a surdez, de 
estudos na graduação. 
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INGLÊS PARA NEGÓCIOS (OPTATIVA) Semestre: 1 

Carga Horária Semanal:2h/a                                           Carga Horária 
Semestral: 40  

Objetivo Geral: 

Compreender a importância do domínio da Língua Inglesa como fator de comunicação 
no mundo globalizado e de ascensão na carreira profissional e possuir um vocabulário 
que o auxilie no desenvolvimento profissional do Engenheiro. 

Objetivos Específicos: 

Conscientizar-se das estratégias linguísticas que pode utilizar para aprender uma 
segunda língua: memória, compensação e meta-cognição. Aprender estruturas, 
vocabulário, gramática e pronúncia relacionada as seguintes capacidades: ouvir, falar, 
escrever e ler. Utilizar estratégias de leitura instrumental para ler textos encontrar 
respostas especificas em um texto (scanning); compreender a ideia geral de um texto 
(skimming, associação). Realizar tarefas de leitura e interpretação e ampliar 
vocabulário seguindo as orientações do professor.  

Ementa: 

Desenvolver, nos alunos, as habilidades linguísticas seguintes: ler, ouvir 
(compreender) e falar em língua inglesa. A aprendizagem terá como foco estruturas 
básicas da língua inglesa para comunicação cotidiana e informal e o desenvolvimento 
de competências de leitura instrumental de textos com conteúdos variados. Além do 
desenvolvimento de autonomia e autodisciplina com relação ao seu aprendizado. 
Aprender estruturas, vocabulário, gramática e pronúncia relacionada às seguintes 
capacidades: ouvir, falar, escrever. O conteúdo aborda: aceitar e recusar um convite, 
apresentar-se, convidar alguém, cumprimentar, dar e pedir informações sobre 
nacionalidade, descrever características físicas e estado de espírito, descrever suas 
habilidades, informar o número do telefone e tomar notas, expressar preferências e 
opinião, falar sobre seu dia a dia, falar sobre sua profissão e para quem trabalha, 
nomear objetos de trabalho de escritório e pedir desculpas.  
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CÁLCULO II Semestre: 2 

Carga Horária Semanal: 4 h/a                                                    Carga Horária 
Semestral: 80 h/a 

Objetivo Geral: Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para 
a utilização dos métodos de cálculo, derivação e integração, as quais o aluno utilizará 
como subsídio para assuntos correlatos e outras disciplinas, em nível de graduação e 
pós-graduação e no decorrer da vida profissional. 

Objetivos Específicos: Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de 
derivação, integração e dimensionamento de sistemas em diversas situações práticas 
relacionadas à área de Engenharia de Produção. Este objetivo específico é alcançado 
por meio do treinamento utilizando-se exemplos e exercícios com envolvimento de 
situações práticas e cotidianas da área de Engenharia. 

Ementa: Estudo da derivação e da integração. Explicitação e aplicação de métodos de 
cálculo, derivadas e de integrais. Considerações relativas à importância do cálculo 
para o correto dimensionamento de sistemas com foco a eficiência técnica/produtiva, 
energética e ambiental. Estudo de funções de várias variáveis reais. Estudo de 
derivadas parciais, máximos e mínimos e problemas de otimização. Aplicação de 
integrais duplas e triplas.  
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ESTÁTÍSTICA APLICADA Semestre: 2 

Carga Horária Semanal:4 h/a                                     Carga Horária 
Semestral: 80 h/a. 

Objetivo Geral: Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para 
a utilização de conceitos e técnicas relacionadas à estatística, as quais o aluno 
utilizará como subsídio para assuntos correlatos e outras disciplinas, em nível de 
graduação e pós-graduação e no decorrer da vida profissional. 

Objetivos Específicos: Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de 
estatística em diversas situações práticas relacionadas à área da Engenharia de 
Produção. Este objetivo específico é alcançado através do treinamento utilizando-se 
exemplos e exercícios com envolvimento de situações práticas. Ao final do curso o 
aluno deverá estar apto a organizar um conjunto de dados, construir e analisar 
números índices e analisar séries temporais, dominar os fundamentos básicos de 
probabilidade e de inferência estatística, permitindo-lhe a leitura de alguns artigos que 
utilizam estes métodos, assim como a execução de procedimentos elementares de 
probabilidade e estatística. 

Ementa: 

Estudo da estatística descritiva e noções de probabilidades. Variáveis aleatórias - contínuas e 
discretas. Introdução à representação. Fundamentação de distribuição e frequência. 
Amostragem. Elaboração de análise de regressão e correlação. Variância. Compreensão da 
aplicação da análise quantitativa e representação de dados estatísticos para o suporte à 
decisão nos processos industriais com foco à racionalização e à eficiência técnica/produtiva, 
energética e ambiental. 
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LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL II Semestre: 2 

Carga Horária Semanal: 2h/a                                     Carga Horária 
Semestral:40 h/a. 

Objetivo Geral: 

Aprofundar a competência comunicativa dos alunos e a capacidade de empregar 
adequadamente a língua nas diversas situações de comunicação, considerando o 
ambiente corporativo e a multicultura. 

Objetivos específicos: 

Conhecer o discurso dissertativo; organização, elementos de coesão lógico-sintática. 
Interpretar e criar textos adequados aos diferentes fins a que se destinam e levar o aluno a 
perceber que escrever bem implica dominar os múltiplos recursos linguísticos. Aprofundar 
o nível de leitura dos textos e interpretação; organização, elementos de coesão lógico-
sintática;  

Definir estratégias de produção textual: (inter) (intra) discursividade/textualidade. Produzir 
alguns tipos de redação técnica. Verificar a produção escrita e formar uma autoanálise da 
própria produção. 

Ementa: 

Com o objetivo de aprofundar a competência comunicativa dos alunos e a capacidade de 
empregar adequadamente a língua nas diversas situações de comunicação, a disciplina 
aborda: comunicação escrita; intertextualidade, a unidade textual e a divisão do texto em 
parágrafos, a frase, oração e período, organização do parágrafo, dissertação, técnicas de 
redação, vícios de linguagem, clareza textual e sintaxe. Temática incluída no conteúdo 
sobre textos argumentativos: aspectos étnico-raciais, história e cultura indígena e afro-
brasileira e aspectos socioambientais. Analise de textos sobre a História e Cultura Afro-
brasileira e Indígena. 
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FILOSOFIA E ÉTICA Semestre: 2 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                      Carga Horária 
Semestral: 80h/a 

Objetivo Geral: 

Proporcionar ao aluno as condições necessárias para a ampliação de sua capacidade de 
reflexão e análise crítica, da realidade vivida e reconhecida, por meio da Filosofia.  

Durante o decorrer do ano letivo, o aluno deverá primeiramente vencer uma possível 
resistência de estudar filosofia em um curso de Engenharia, para que possa 
gradualmente desenvolver três importantes pontos: a capacidade de ler, raciocinar e se 
expressar. 

Objetivos Específicos: 

Por meio da leitura e da análise de questões situacionais, esta disciplina estimulará o 
aluno para que, com esta associação da teoria à prática, questionem os ambientes 
internos e externos de atuação corporativa. Com este questionamento a disciplina 
objetiva formar profissionais capazes de: 

- Intervir na sociedade com ética e preservando os valores morais e sociais; 

- Respeitar a multicultura e o ambiente formado por pessoas de diferentes formações, 
origens, raças, gêneros, religiões, formações ou posicionamentos; 

- Respeitar diferentes valores e saber atuar em ambientes corporativos de forma a 
valorizar a ética, a sustentabilidade e a responsabilidade social.   

Ementa: 

Desenvolver temas e assuntos de Filosofia e Ética, que possam ampliar as habilidades 
de reflexão do futuro gestor, a saber: As noções gerais de história da Filosofia. A relação 
Sujeito-objeto. Lógica. Falácias. Dedução, Indução e Hipóteses. Filosofia da linguagem. 
Teoria do Conhecimento. Ética, Filosofia Política e Filosofia do Direito, Filosofia da 
Administração. Filosofia, Visão e Missão das empresas. Temas tratados em forma de 
discussões e análise de situações que envolvam as culturas nacionais e as culturas 
organizacionais das empresas brasileiras. Aspectos étnico-raciais, história e cultura 
indígena e afro-brasileira contextualizados no ambiente corporativo. 
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PROCESSOS E PROJETOS LOGÍSTICOS I Semestre: 2 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                     Carga Horária 
Semestral:80 h/a. 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização das 
técnicas de administração de processos e de projetos. 

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas para a o planejamento, 
execução e controle de projetos. Relacionar o uso correto de processos e projetos. 

Capacitar o aluno a discernir entre as diversas variáveis de um projeto e chegar a 
conclusões baseado nos conceitos introdutórios de engenharia da produção. 

Capacitar o aluno a observar possíveis modificações empíricas por meio do uso de 
maquetes. 

Ementa: 

Conceitos e técnicas provenientes de processos voltados para a logística e processos 
produtivos. Metodologias utilizadas para a gestão de projetos. Planejamento, execução 
e controle de projetos. Estudo de leiautes. Problemas possíveis de serem encontrados 
em processos logísticos e produtivos para uma efetiva diferenciação entre as diversas 
situações que podem ser observadas no cotidiano da empresa 
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INFORMÁTICA APLICADA II – SIMULADORES Semestre: 2 

Carga Horária Semanal: 2h/a                                   Carga Horária 
Semestral: 40 h/a. 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral capacitar o aluno a utilização de softwares de 
simulação e sua aplicação em casos específicos, visando melhorias significativas para 
empresa. 

Objetivos específicos: 

Capacitar o aluno a utilizar softwares de simulação para identificação de problemas em 
empresas; 

Capacitar o aluno a identificar possíveis melhorias e utilizar a metodologia de 
simulação como ferramenta de análise dos problemas. 

Ementa: 

Desenvolvimento de projetos em softwares específicos de simulação e sua aplicação 

em empresas para o aumento de produtividade, qualidade ou implantação de 

processos. 

 

CÁLCULO III Semestre: 3 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                                   Carga Horária Semestral: 
80 h/a 

Objetivo Geral: Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para 
a utilização das técnicas de cálculo diferencial e integral, as quais o aluno utilizará 
como subsídio para assuntos correlatos e outras disciplinas, em nível de graduação e 
pós-graduação e no decorrer da vida profissional. 

Objetivos Específicos: Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de 
limite, derivadas, cálculo diferencial em diversas situações práticas relacionadas à área 
de Engenharia de Produção. Este objetivo específico é alcançado através do 
treinamento utilizando-se exemplos e exercícios com envolvimento de situações 
práticas e cotidianas da área de Engenharia. 

Ementa: Considerações relativas à importância do cálculo para o correto 
dimensionamento de sistemas com foco à eficiência técnica/produtiva, energética e 
ambiental. Estudo de métodos numéricos, modelagem matemática com equações 
diferenciais. Considerações relativas à importância do cálculo para o correto 
dimensionamento de sistemas com foco a eficiência técnica/produtiva, energética e 
ambiental. Séries de Fourier. A Transformada de Fourier. A Transformada de Laplace. 
A Transformada Z. 

 

 



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
CONTABILIDADE E CUSTOS LOGÍSTICOS Semestre: 3 

Carga Horária Semanal:4h/a                                 Carga Horária Semestral:80 
h/a. 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização das 
técnicas de contabilidade e custos, bem como a sua utilização na produção e na 
logística. 

Objetivo específico: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de contabilidade e a análise 
dos custos em empresas e sugerir possíveis melhorias. 

Proporcionar ao aluno uma visão da Contabilidade, considerando aspectos ambientais 
e sustentáveis.  

Ementa: 

Oferecer uma visão abrangente de contabilidade e de custos logísticos e discutir seus 
conceitos e questões práticas. Capacitar os participantes a identificar as principais 
atividades logísticas, seus custos e o controle dos mesmos, de forma clara, objetiva e 
baseada em casos reais. Abordar os conceitos fundamentais de matemática 
financeira, os critérios de avaliação de projetos de investimento, a análise de projetos 
de investimento, os critérios de seleção entre múltiplos projetos, a análise de 
substituição de equipamentos, a análise dos demonstrativos contábeis de uma 
empresa e os conceitos de alavancagem operacional e financeira. Noções de 
Contabilidade Ambiental. 
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EMPREENDEDORISMO  Semestre: 3 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                               Carga Horária 
Semestral: 80 h/a 

Objetivo Geral: 

Reconhecer a oportunidade e agir como empreendedor. 

Objetivos específicos: 

Aprender a fazer plano de negócios e interagir com os diversas variáveis.  

Observar o perfil empreendedor interna e externamente à empresa e perceber 
oportunidades de mercado de Engenharia de Produção. 

Ementa: 

Para que o aluno incorpore a competência estabelecida para esta disciplina, serão 
abordados os conteúdos seguintes: 

O perfil e a forma de atuação do empreendedor; Autoconhecimento; Oportunidade e 
visão; O Processo empreendedor; Identificação de oportunidades; Elaboração do 
Plano de Negócios: procedimentos para criação de uma empresa - análise de 
viabilidade técnico-econômico-financeiro; Fontes de recursos; Alavancagem de 
Recursos. Processos de produção do conhecimento do Engenheiro de Produção. 
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PROCESSOS E PROJETOS LOGÍSTICOS II Semestre: 3 

Carga Horária Semanal: 4 h/a                                  Carga Horária 
Semestral: 80 h/a. 

Objetivo Geral: 

Capacitar o estudante para que possa analisar situações em empresas reais e prover 
soluções viáveis com base no conhecimento adquirido sobre engenharia de produção. 

Capacitar para a utilização das técnicas de gestão de estoques, movimentação e 
armazenagem. 

Objetivos específicos: 

Capacitar o aluno a compreender os problemas oriundos de decisões mal avaliadas na 
gestão logística. 

Capacitar o aluno a prever problemas antes que eles ocorram e trazer soluções. 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas para gestão de estoques.  

Habilitar o aluno a fazer projetos para movimentação e armazenagem de produtos. 

Ementa: 

A disciplina objetiva capacitar o estudante a analisar situações e prover soluções para 
problemas de processos logísticos e produtivos, soluções estas embasadas em 
conceitos adquiridos no decorrer do curso. Natureza das demandas. Técnicas 
estatísticas para a previsão das demandas. Análise dos tipos de estoques para as 
diferentes organizações. O modelo de Pareto (ABC). Procedimentos aplicáveis à gestão 
de estoques. Método das quantidades fixas e das revisões periódicas. Filosofia JIT. 
Procedimentos adotados na gestão dos estoques (CPFR, QR/VMI e outros). 
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ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES I Semestre: 3 

Carga Horária Semanal:4 h/a                            Carga Horária Semestral:80  
h/a. 

Objetivo Geral: 

O aluno, gradualmente, entenderá e utilizará os conceitos e técnicas da 
Administração da Produção e Operações e o seu potencial para atuar em gestão, 
bem como aplicará no seu dia-a-dia profissional e pessoal os conceitos apresentados 
para desempenhar as funções do Engenheiro de Produção. 

Objetivos específicos: 

Assimilação de conceitos e teorias de administração da produção e operações que 
sejam usados para uma análise crítica da realidade.  

Conhecimento das diversas técnicas utilizadas para a produção de bens e serviços 
salientando as melhorias que podem gerar maiores qualidade e produtividade. 

Ementa: 

Conceito, origem e evolução da administração de produção. Planejamento da produção: 
planejamento do produto, engenharia do produto, processo de produção, planejamento da 
qualidade e padronização. A dimensão econômica da empresa, planejamento e controle da 
produção. Controle da qualidade total. Reengenharia de processos. Gestão estratégia de 
custos.  
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METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA Semestre: 4 

Carga Horária Semanal:2 h/a                                    Carga Horária Semestral: 
40 h/a. 

Objetivo Geral: 

Introdução às abordagens metodológicas mais importantes nas áreas de ciências 
humanas e ciências sociais aplicadas. A disciplina oferece um panorama abrangente dos 
principais referenciais teóricos na elaboração de trabalhos científicos. O objetivo geral da 
disciplina consiste em fornecer conhecimento da relação da produção do conhecimento 
científico e o contexto histórico e social, assim como das possibilidades de transformação 
da realidade social pesquisada. Desta forma a disciplina busca formar um engenheiro com 
capacidade de problematização e autonomia que possibilite a construir o conhecimento 
diante as realidades e os desafios cotidianos.  

Objetivos específicos: 

Iniciar os alunos no pensamento científico, orientando-os para análise crítica dos diferentes 
procedimentos metodológicos abordados no curso.  

Proporcionar informações relativas à conceituação de ciência e seus objetivos.  

Capacitar o aluno a elaborar projetos e relatórios por meio do conhecimento de técnicas e 
métodos de pesquisa. 

Ementa: 

Introdução à Metodologia; diretrizes de leitura; Ciência e senso comum: a crise do 
paradigma científico; as distintas formas de conhecimento; História e estratégias do 
conhecimento científico; o papel do pesquisador; Ética e produção do conhecimento; 
clássicos da Metodologia Científica; o trabalho científico; hipóteses, objeto e 
procedimentos; estrutura do Projeto de Pesquisa; Referências Bibliográficas; diretrizes 
para elaboração de uma Monografia; aspectos técnicos da redação de uma Monografia; 
regras de Citação de fontes primárias e secundárias; técnicas de Apresentação dos 
trabalhos. 
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ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES II Semestre: 4 

Carga Horária Semanal: 4 h/a                                 Carga Horária 
Semestral:80 h/a. 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização 
das técnicas de administração da produção e sua evolução com os conceitos de 
qualidade e produtividade.  

Objetivo específico: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas administração da produção e 
analisar as medidas de desempenho para uma melhor produtividade da empresa.  

Ementa: 

Balanceamento da produção. Qualidade e produtividade. Modelos de qualidade. 
Competitividade. Novas técnicas de produção e operações. Melhoria e racionalização. 
Medidas de desempenho. Tecnologia e operações da produção. Total Productivity 
Management – TPM. 
 

FERRAMENTAS DA QUALIDADE Semestre: 4 

Carga Horária Semanal:4 h/a                                              Carga Horária 
Semestral:80 h/a. 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização das 
técnicas de qualidade e sua aplicação no dia-a-dia da produção e da logística e 
engenharia.  

Objetivo específico: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas e sugerir melhorias nos 
processos produtivos e logísticos.  

Ementa: 

Conceitos básicos para o controle da qualidade. As sete ferramentas da qualidade. 
Sequência do processo de identificação e solução de problemas. Ferramentas 
Tradicionais da Qualidade: Diagramas de Causa e Efeito (Gráfico de Ishikawa); 
Histograma; Gráfico de Pareto; Diagrama de Correlação; Gráficos de Controle; Folha 
de Verificação; Outros Gráficos. Ferramentas de Planejamento da Qualidade: 
Diagrama de Afinidades; Diagrama de Inter-relacionamento; Diagrama Árvore; Matriz 
de Priorização; Diagrama Matriz; PDPC (Programa do Processo de Decisão); 
Diagrama de Redes de Atividades.  

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA À LOGÍSTICA Semestre: 4 
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Carga Horária Semanal: 2 h/a                                  Carga Horária 
Semestral:40 h/a. 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização da 
tecnologia da informação e de suas soluções para as empresas. 

Objetivo específico: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos da tecnologia da informação e sugerir 
integrações e soluções no contexto geral da empresa, em seus processos produtivos 
e sua logística.  

Ementa: 

A disciplina trata das principais ferramentas da tecnologia da informação para 
planejamento, controle e programação dos deslocamentos, armazenagem, 
movimentação geral e localização de cargas dentro de uma cadeia logística. 
Introdução aos Sistemas Integrados de Gestão: EIS, BI, ROI, MRP, MRP II, Legacy 
systems. Gestão de Operações: Vendas e Distribuição, Materiais e Planejamento da 
Produção. Gestão Financeira. Custos e Contabilidade. Gestão de Recursos 
Humanos. Enterprise Resource Planning (ERP) – Integração.  
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GESTÃO DE LOGÍSTICA INTEGRADA E TRANSPORTES Semestre: 4 

Carga Horária Semanal:4h/a                                            Carga Horária Semestral:80 
h/a. 

Objetivos:  

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização 
plena da teoria de gestão de logística integrada e transportes. 

Objetivo específico: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de transportes, sua utilização 
no dia-a-dia da empresa e apresentar possíveis soluções.  

Ementa: 

Origens, definições e conceitos de logística. Administração de canais de distribuição. 
Estratégias de distribuição. Gestão da cadeia de distribuição (SCM). Métodos e 
serviços. Logística de armazenagem local, internacional e global. Logística e modais 
de transporte, multimodalidade e intermodalidade. Importância, influências e eficiência 
da Logística nos mercados. Perspectivas da Logística no Brasil e no mundo. Logística 
empresarial de transportes. Estratégia de distribuição, interface com marketing e 
outros setores produtivos, canais de distribuição. Infraestrutura e administração de 
transportes. Armazenagem e localização das instalações. Análiseprática. 
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA Semestre: 4 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                              Carga Horária 
Semestral: 80 h/a. 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização dos 
diversos materiais e sua aplicação nos processos produtivos e de logística. 

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de possíveis de acordo com 
cada material estudado. 

Ementa:  

Ferro e aço; suas propriedades; tipos de aços, ferros fundidos; seleção, conformação; 
soldabilidade; aplicações especiais; Cobre e suas ligas; aplicação; propriedades 
mecânicas, elétricas; seleção, conformação; propriedades especiais; alumínio e suas 
ligas; aplicação; escolha do processo de fabricação; seleção, conformação; 
propriedades especiais; vidros; definições; propriedades; estrutura; tipos de vidros e 
suas aplicações; produção e conformação; polímeros; definição; plásticos; tipos; 
matérias primas; estruturas; relação estruturas e propriedades; aditivos. Aplicação na 
logística. 
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QUIMÍCA Semestre: 5 

Carga Horária Semanal: 2 h/a                                      Carga Horária 
Semestral:40 h/a. 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização para 
a interpretação dos diversos fenômenos químicos e sua interação com as áreas 
produtivas e logísticas da empresa.  

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos a sugerir possíveis melhorias perante o 
âmbito geral da empresa.  

Ementa: 

A disciplina trata dos conceitos fundamentais da química geral relacionados aos 
processos de produção e usos dos materiais, possibilitando ao aluno o entendimento 
da qualidade e propriedade dos materiais, da dinâmica química do meio ambiente, e 
análise custo benefício num processo produtivo. Possibilita o aperfeiçoamento das 
linhas de conduta, análise e gestão que trarão as melhores soluções às questões 
profissionais. 
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FÍSICA I Semestre: 5 

Carga Horária Semanal: 2 h/a                                   Carga Horária 
Semestral:40 h/a. 

Objetivo Geral: 

Proporcionar ao aluno a assimilação dos conceitos da Mecânica para a interpretação e 
resolução de problemas da Cinemática e da Dinâmica, relacionados à Engenharia.  

Objetivos Específicos: 

Proporcionar condições para que o aluno equacione matematicamente os problemas 
destacados na Natureza inerentes ao conteúdo do curso; capacitar o aluno para 
assimilar os conceitos de trabalho e energia.  

Ementa: 

Conceito de Medição e Sistemas de Unidades. Movimento Retilíneo. Vetores. 
Movimento em duas e três dimensões. Forca e movimento. Leis de Newton. Forças de 
atrito. Trabalho e energia cinética. Conservação de energia. Sistemas de partículas e 
colisões. Rotação. Rolamento. Torque e momento angular. 

 

 

 

 

 

MECÂNICA DOS SÓLIDOS Semestre: 5 

Carga Horária Semanal: 2 h/a                                               Carga Horária Semestral: 
40 h/a 

Objetivo Geral: Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para 
a utilização das técnicas de mecânica dos sólidos, as quais o aluno utilizará como 
subsídio para assuntos correlatos e outras disciplinas, em nível de graduação e pós-
graduação e no decorrer da vida profissional.  

Objetivos Específicos: Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de 
forças, equilíbrio, apoios e esforços solicitantes em diversas situações práticas 
relacionadas à área de Engenharia de Produção. Este objetivo específico é alcançado 
através do treinamento utilizando-se exemplos e exercícios com envolvimento de 
situações práticas e cotidianas da área de Engenharia. 

Ementa: Forças e binários, equilíbrio de corpos rígidos no espaço, sistema 
equivalentes de forças, forças distribuídas, cálculo de reações em apoios. 
Propriedades de áreas: momento de primeira ordem, momento de segunda ordem, 
determinação de centroide. Esforços solicitantes, diagramas de esforços solicitantes. 
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Peças submetidas a cargas axiais. Treliças, cabos. Análise de tensões através do 
Circuito de Mohr bidimensional. Torção de barras de seção circular. Flexão simples e 
oblíqua. Equação da linha elástica. Flambagem de colunas. 

 

 

ECONOMIA Semestre: 5 

Carga Horária Semanal:4 h/a                                              Carga Horária 
Semestral:80  h/a 

Objetivo Geral: 

Ao final do curso, o aluno estará em condições de compreender aspectos da teoria 
econômica e aplicar ao ambiente corporativo, além de associar às necessidades da área 
de Engenharia de Produção. 

Objetivos específicos: 

Conhecer os fundamentos básicos da moderna teoria econômica. Compreender os 
fundamentos da microeconomia e do mercado, como forma de alocação dos recursos. 
Saber planejar, considerando o sistema produtivo e o comércio internacional como fonte 
de bem-estar para a sociedade, considerando as necessidades e a realidade do 
ambiente do Engenheiro de Produção. Ter capacidade de realizar análise 
macroeconomia e seus determinantes da renda nacional e do emprego. Compreender a 
contribuição da acumulação de fatores (capital e trabalho) e das inovações tecnológicas 
para o crescimento da renda nacional no longo prazo. 

Ementa: 

Conceitos básicos: Problemas de organização econômica, noções de demanda e oferta; 
Microeconomia: determinação de produto e preço, conceito de elasticidade e suas 
aplicações, procura e o comportamento do consumidor, teoria da produção e análise dos 
custos, formas de organização do mercado, concorrência perfeita e imperfeita; Salários, 
rendas e lucros: a distribuição de renda: renda e desigualdade, preços dos fatores de 
produção, salários, sindicatos e barganha coletiva, capital, juros e lucros; Equidade, 
eficiência e Governo: equilíbrio geral - escolha pública e externalidades, despesa e 
tributação; Tópicos de economia internacional: teoria das vantagens comparativas, 
protecionismo e barreiras ao comércio 
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FENÔMENOS DE TRANSPORTE Semestre: 5 

Carga Horária Semanal: 2 h/a                                                 Carga Horária Semestral: 
40 h/a 

Objetivo Geral: Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para 
a utilização das técnicas de fenômenos de transporte, as quais o aluno utilizará como 
subsídio para assuntos correlatos e outras disciplinas, em nível de graduação e pós-
graduação e no decorrer da vida profissional. 

Objetivos Específicos: Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de 
estática e cinemática dos fluídos em diversas situações práticas relacionadas à área 
de Engenharia de Produção. Este objetivo específico é alcançado através do 
treinamento utilizando-se exemplos e exercícios com envolvimento de situações 
práticas e cotidianas da área de Engenharia. 

Ementa: Estudo de propriedades do estado fluido, estática do fluido, e cinemática do 
fluido. Formulação para regime permanente da quantidade de movimento. Análise do 
escoamento permanente em condutos forçados e equacionamento da difusão de calor 
e massa. Apresentação dos conhecimentos do cálculo de trocas térmicas aplicados à 
racionalização das perdas de energia em processos industriais. 
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INFORMÁTICA APLICADA III – ROBÓTICA Semestre: 5 

Carga Horária Semanal:2 h/a                                              Carga Horária 
Semestral: 40  h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização das 
técnicas de robótica. 

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de robótica.  

Analisar as situações e entender como e quando aumentar a produtividade com a 
robótica. 

Ementa: 

Princípios básicos de robótica, construção de modelos e sua aplicação nos processos 
produtivos. 
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AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL Semestre: 5 

Carga Horária Semanal: 4 h/a                                              Carga Horária 
Semestral: 80 h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização das 

técnicas de automação industrial. 

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de modelagem e controle de 

sistemas de armazenagem, transporte e produção. Analisar e adequar a produção às 

melhores soluções de automação industrial. 

Ementa:  

Fundamentos de manufatura e automação. Modelagem e controle de sistemas de 

manufatura. Sistemas de armazenagem e sistemas de transporte de material. Controle 

de qualidade e inspeção automatizada. Sistemas de produção de controle numérico. 

Células flexíveis de manufatura. Sistemas flexíveis de manufatura. Redes Industriais. 

Manufatura integrada por computador.  
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PROJETOS PRODUTIVOS I Semestre: 5 

Carga Horária Semanal:2 h/a                                              Carga Horária 
Semestral: 40 h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização das 
técnicas aprendidas com o curso e sua interação. 

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas das disciplinas do curso de 
forma integrada. 

Ementa: 

Desenvolvimento de projetos voltados à produção e sua interação com as técnicas de 
logística com a interação as outras disciplinas.  
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ELETRICIDADE APLICADA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL Semestre: 6 

Carga Horária Semanal: 4 h/a                                                   Carga Horária 
Semestral: 80 h/a 

Objetivo Geral: Esta disciplina tem como objetivo geral: 

- O ensino e a capacitação para a utilização das técnicas de eletricidade, as quais o 
aluno utilizará como subsídio para assuntos correlatos e outras disciplinas, em nível de 
graduação e pós-graduação e no decorrer da vida profissional. 

- o ensino e a capacitação para a utilização das técnicas de manutenção industrial de 
forma integrada. 

Objetivos Específicos:  

- Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de eletricidade em diversas 
situações práticas relacionadas à área de Engenharia de Produção. Este objetivo 
específico é alcançado através do treinamento utilizando-se exemplos e exercícios 
com envolvimento de situações práticas e cotidianas da área de Engenharia. 

- Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas para utilização efetiva dos 
conceitos de manutenção industrial. Analisar o ambiente fabril e sugerir planos de 
manutenção e sua operacionalização. 

Ementa: Compreensão da carga elétrica e estudo do campo elétrico. Formulação da 
lei de Gauss. Interpretação do conceito de potencial elétrico. Discussão dos conceitos 
de capacitância, corrente elétrica e resistência elétrica. Análise de circuitos elétricos 
em corrente contínua. Circuitos em Corrente Alternada. Estudo do campo magnético e 
dos conceitos de indução magnética. Discussão do conceito Estudo do campo 
magnético e dos conceitos de indução magnética. Discussão do conceito de 
indutância. Estudo do magnetismo em meios materiais. Conceito sobre racionalização 
de consumo energético. Organização, Planejamento e controle de manutenção. 
Manutenção mecânica e elétrica de equipamentos e instalações. Lubrificação. 

 



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 

FÍSICA II Semestre: 6 

Carga Horária Semanal:4 h/a                                                   Carga Horária 
Semestral:80 h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a compreensão de 
fenômenos físicos e solução de problemas em física básica relacionados à Eletrostática, 
Eletrodinâmica e Eletromagnetismo.  

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os utilizar linguagem específica na expressão de conceitos 
físicos relativos à Eletrostática, Eletrodinâmica e Eletromagnetismo; identificar, propor e 
resolver problemas;  

Reconhecer as relações de desenvolvimento da Física com outras áreas do saber, 
tecnologia e instâncias sociais;  

Transmitir conhecimento expressando-se de forma clara e consistente na divulgação dos 
resultados científicos.  

Ementa: 

Força elétrica; campo elétrico; lei de Coulomb; lei de Gauss; potencial elétrico; energia 
eletrostática e capacitância; corrente elétrica; circuitos de corrente contínua; resistência e 
teoria microscópica da condução elétrica; campo magnético; lei de Gauss para o 
magnetismo; lei de Ampere; fluxo magnético; lei de Faraday; indutância; energia 
magnética; circuitos de corrente alternada.  

 



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 

INFORMÁTICA APLICADA IV - SISTEMAS INTEGRADOS Semestre: 6 

Carga Horária Semanal:2 h/a                                              Carga Horária 
Semestral: 40 h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização 
dos diversos sistemas integrados de forma harmônica dentro das instituições fabris.  

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a analisar os processos produtivos, seu ambiente e sugerir 
melhorias com a utilização de sistemas integrados.  

Ementa: 

Estudo e aplicação dos sistemas integrados utilizados na gestão da produção. 
Utilização de softwares integrados na administração das empresas fabris e nos 
setores específicos de manufaturas.  



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 

PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO Semestre: 6 

Carga Horária Semanal:4h/a                                                   Carga Horária 
Semestral:80h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização das 
técnicas utilizadas para planejar, programar e controlar os sistemas produtivos. 

Objetivos específicos: 

Apresentar a teoria básica e métodos clássicos de administração da produção com 
ênfase na atividade de planejamento, programação e controle (PCP) de longo e médio 
prazos. Propiciar o estudo de situações envolvendo problemas típicos e reais em 
diferentes estruturas de programação e segmentos industriais. 

Ementa: 

Estratégia da produção; Metodologia do Projeto da Fábrica; Dimensionamento dos 
Fatores da Produção; Fatores críticos de sucesso. Caracterização da função 
planejamento da produção nas Organizações. Conceitos básicos em sistemas de 
produção: estoques, estoque de material em processo, lead-time e tempo de fluxo. 
Técnicas de Planejamento da Produção: MRP, JIT e OPT. Introdução ao controle da 
produção. 

 



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 

 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS Semestre: 6 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                                 Carga Horária 
Semestral:80 h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização dos 
materiais sujeitos a agentes mecânicos que atuam sobre peças de formas simples que 
não deixam de representar a realidade prática, nos limites de precisão exigidos pelas 
necessidades da profissão. 

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos de resistência de materiais para uma 
efetiva tomada de decisões sobre os diversos tipos de materiais que podem ser 
usados na produção  

Ementa: 

Conhecimentos básicos de resistência de materiais, carregamento, tensões e 
deformações. Tração-compressão, cisalhamento, torção, flexão e flambagem. 
Tensões compostas, flexão mais tração-compressão e flexão mais torção.  

 



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 

PROJETOS PRODUTIVOS II Semestre: 6 

Carga Horária Semanal:2h/a                                            Carga Horária Semestral:40  
h/a. 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização das 
técnicas aprendidas com o curso e sua interação. 

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas das disciplinas do curso de 
forma integrada. 

 

Ementa:  

Desenvolvimento de projetos voltados à produção e sua interação com as técnicas de 
logística com a interação as outras disciplinas. 



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 

INFORMÁTICA APLICADA V – PROJETOS Semestre: 7 

Carga Horária Semanal:4h/a    Carga Horária Semestral:80h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização de 
softwares utilizados para administração de projetos, sua interação com a teoria e seu 
dimensionamento.  

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de gerenciamento e projetos 
através do uso de ferramentas informatizadas para o devido controle do projeto.  

Ementa:  

Softwares utilizados na Administração de Projetos. Softwares de uso livre. Como 
utilizar os softwares para conseguir minimizar os riscos de um projeto.  

 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PRODUÇÃO Semestre: 7 

Carga Horária Semanal:4h/a                                              Carga Horária 
Semestral:80 h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização 
adequada dos conceitos de planejamento estratégico junto aos diversos tipos de 
produção.  

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas para análise de situações e 
ambientes e sugerir soluções estratégicas para cada problema apresentado. 

Ementa: 

A disciplina trata das macros estratégias para o planejamento e gestão estratégica 
da produção visando políticas, sistemas e técnicas da qualidade & produtividade. 
Os Indicadores de competitividade e da função produção são abordados sob uma 
ótica que transcende os limites financeiros e comerciais. Banco de técnicas e 
conceitos para a produção que busquem uma fundamentação Lógica dentro das 
Aplicações e Restrições impostas pelo mercado. 

 

 



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 

 

TERMODINÂMICA Semestre: 7 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                                Carga Horária 
Semestral:80h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização 
dos conceitos de termodinâmica junto aos ambientes produtivos e suas adequações.  

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de termodinâmica através da 
análise do ambiente e/ou de desenvolvimento de um projeto na produção.  

Ementa:  

Conceitos de termodinâmica, substância pura, sistemas termodinâmicos, definição 
de volume de controle, cálculos termodinâmicos em processos operando em regime 
uniforme e em regime permanente, geração de energia, ciclos termodinâmicos, 
exercícios de aplicação. 



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 

ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS I Semestre: 7 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                               Carga Horária 
Semestral: 80h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização 
dos conceitos de gerenciamento de projetos e suas aplicações.  

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas gerenciamento de projetos, 
podendo analisar ambientes para a implantação e gerar soluções viáveis para 
minimizar os riscos inerentes a um projeto. 

Ementa: 

Exemplos práticos de projetos, aplicando os conceitos das áreas de conhecimento 
discutidos no Project Management Body of Knowledge do Project Management 
Institute – PMI, dentre os quais gerenciamentos do escopo, tempo, custo, risco, 
qualidade, recursos humanos, comunicação, aquisições e integração. 

 

 

PROJETOS INDUSTRIAIS I Semestre: 7 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                                    Carga Horária 
Semestral:80 h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização dos 
conhecimentos adquiridos no curso e sua devida utilização em projetos industriais.  

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de engenharia adquiridos no 
decorrer do curso de forma harmônica para a solução de problemas de implantação de 
projetos industriais. 

Ementa: 

Conceitos Gerais. Estudo de Mercado. Engenharia do Projeto. Tamanho e Localização 
do Projeto. Organização da Empresa. Tipos de Prioridades. Critérios de Avaliação. 
Análise de viabilidade do projeto e sua implantação.  

 

 

 



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 

PESQUISA OPERACIONAL Semestre: 8 

Carga Horária Semanal: 2h/a                                                 Carga Horária 
Semestral:40 h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização das 
técnicas de pesquisa operacional em sistemas produtivos gerando a interpretação da 
realidade e as soluções necessárias através de diversos meios. 

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de pesquisa operacional por 
meio de um processo de interpretação, análise das melhores soluções e suas 
adequações. . 

Ementa: 

Introdução a Pesquisa Operacional; Programação Linear; Teoria da Programação 
Linear; Dualidade e Análise de Sensibilidade; Problema do Transporte; Otimização de 
Redes; Modelos determinísticos de estoque; Tópicos em Programação linear. 
Programação Dinâmica; Programação Linear Inteira; Programação de Metas; 
Programação Multiobjetivo; Teoria Clássica da Otimização; Programação Não-Linear.  



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 

ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE Semestre: 8 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                                 Carga Horária 
Semestral:80  h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização dos 
conceitos de qualidade quanto ao seu uso estratégico dentro das organizações.  

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de qualidade no âmbito 
estratégico, de acordo com o ambiente e a situação apresentada, sempre num 
contexto generalista e da busca das melhores soluções. 

Ementa: 

Conceitos Básicos de Qualidade e Gestão da Qualidade. Enfoques para Gestão da 
Qualidade. Sistemas de Gestão da Qualidade. Custos da Qualidade. Histórico da 
Qualidade no Brasil. Auditoria da Qualidade. Evolução da qualidade. Conceitos de 
produtividade. Definições, dimensões e visões. Qualidade e produtividade. Qualidade 
e gestão: importância estratégica. Qualidade em Serviços. Custos da qualidade. 
Aspectos estatísticos da qualidade. Modelos e ferramentas de gestão: TQM, ISO 
9000, PNQ, BSC, 6 SIGMA.  

 

ENGENHARIA DO PRODUTO Semestre: 8 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                                 Carga Horária 
Semestral:80 h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização 
dos conhecimentos do desenvolvimento de novos produtos e seu impacto na 
manufatura.  

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas da engenharia de produto no 
dia-a-dia da instituição e seu impacto na produção, analisando os ambientes e 
sugerindo soluções. 

Ementa: 

A disciplina trabalha com o projeto e planejamento de produtos e da metodologia 
geral de concepção e fabricação. Trata da pesquisa de princípios de solução e 
estruturação em módulos realizáveis, bem como dos fatores humanos para 
modelagem e otimização do projeto e obsolescência. São levantados conceitos 
básicos sobre desenho industrial, política e estratégia da empresa para o produto, 
inovação e Transferência de Tecnologia.  

 



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 

DESENHO TÉCNICO Semestre: 8 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                                 Carga Horária 
Semestral:80 h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização 
das técnicas de desenho técnico para o desenvolvimento de novos produtos. 

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de desenho técnico para 
aprimorar sua visão geral do desenvolvimento de novos produtos e sua utilização no 
dia-a-dia das empresas. 

Ementa: 

Representação de forma e dimensão, desenho geométrico, projeções ortogonais, 
vistas principais, auxiliares e seccionais, escalas e cotas, normas técnicas, 
convenções e normalização, leitura e interpretação de projetos, uso da computação 
no desenho.  

 

PROJETOS INDUSTRIAIS II Semestre: 8 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                                     Carga Horária 
Semestral:80h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral a capacitação do aluno para analisar os 
projetos existentes em plantas industriais e sugerir melhorias. 

Objetivos específicos: 

Capacitar o aluno a desenvolver o espírito crítico perante os problemas enfrentados 
em projetos industriais. 

Capacitar o aluno a sugerir soluções e formatar projetos baseados nas análises 
previstas. 

Ementa: 

Desenvolvimento e análise de projetos industriais e suas características. Avaliação 
de empresas e formatação de projetos baseados em plantas existentes. 

 

 

 

 

 



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I Semestre: 8 

Carga Horária Semanal: 2h/a                                                    Carga Horária 
Semestral:40  h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral desenvolver o pré-projeto individual de 
trabalho de conclusão de curso. 

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos adquiridos no curso de Engenharia de 
Produção para apresentar seu pré-projeto e demonstrar sua validade para aquisição 
do grau de bacharel em engenharia de produção. 

Ementa: 

Desenvolvimento de um pré-projeto de trabalho de conclusão de curso e de sua 
formatação. Estudo dos diversos tipos de artigos e sua formatação e apresentação. 

 

 



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 

 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS Semestre: 9 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                                  Carga Horária Semestral:80 
h/a 

Objetivo Geral: 

Oferecer, aos alunos, condições de compreender que as organizações buscam 
alternativas para melhorar o seu desempenho e garantir a competitividade. Para tanto, é 
necessário que elas saibam lidar com pessoas, porque é isso que faz a diferença. Nessa 
realidade, o profissional de Engenheiro de Produção assume papel fundamental, pois 
deixa de exercer uma função burocrática para atuar de modo estratégico e como parceiro 
do negócio. Compreender a organização considerando as diferenças individuais, a 
multicultura e a formação étnica do povo brasileiro, diante as suas representações e 
minorias. 

Objetivos específicos: 

Identificar o papel da liderança na melhoria do comportamento organizacional e em seus 
esforços de mudança visando a competitividade e melhoria na empresa que atua.  

Identificar a responsabilidade do Engenheiro de Produção nas diversas áreas.  

Identificar a responsabilidade de linha e a função de staff. 

Ementa: 

 Conceito e evolução da gestão de pessoas no Brasil, considerando a área de Engenharia 
de produção. Os reflexos da cultura e dos valores da organização na gestão das pessoas. 
Articulação entre cultura, valores, planejamento estratégico e a gestão de pessoas. 
Cidadania e a sua influência nos problemas corporativos e sociais brasileiros. A liderança e 
sua responsabilidade de linha na gestão de pessoas. A missão Área de Gestão de 
Pessoas (AGP) e suas funções de staff. A multicultura na empresa. A formação étnica do 
povo brasileiro o impacto na gestão de pessoas. 

 



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 

GESTÃO DA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE Semestre: 9 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                                   Carga Horária Semestral:80 
h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização do 
conhecimento adquirido em gestão do meio ambiente na produção.  

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas para a integração dos diversos 
processos produtivos, a administração de novos projetos e sua análise mediante o meio-
ambiente e seu impacto na sociedade.  

Ementa: 

Analise crítica da legislação ambiental brasileira e internacional e de sua interação com a 
atividade produtiva humana, sob a óptica do estado da arte atual do conhecimento 
cientifico interdisciplinar sobre o meio-ambiente, os ecossistemas e a saúde humana. Leis 
e regulamentos refletem mais a percepção do senso-comum de um dado momento do que 
aquilo que de fato se sabia naquele momento, portanto envelhecem muito rapidamente, 
mas são intrinsecamente difíceis de serem modificadas ou repelidas. Enquanto cumprir a 
lei é um dever cívico de todos, contribuir para o aperfeiçoamento da legislação existente e 
para a correção de suas idiossincrasias é um dever de cada um para com a humanidade e 
o macro ecossistema em que vivemos, para que haja futuro para ele. Balanço Social. 
Relatórios de sustentabilidade e Informativos Gerenciais. GRI. 

 

 

 

 

 

 

 



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 

METROLOGIA Semestre: 9 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                                    Carga Horária 
Semestral:80 h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização das 
técnicas de metrologia em ambientes produtivos. 

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de metrologia na produção, 
sendo capaz de antecipar possíveis problemas ou de identificar causas que podem 
levar a melhorias.  

Ementa: 

Conceitos teóricos de metrologia. Bases metrológicas. Medidas com aparelhos 
mecânicos. Padrões básicos de medidas. Causas de erros sistemáticos e acidentais. 
Aparelhos de medição analógicos e digitais. Medidas com instrumentos básicos. 
Medidas de roscas e erros de forma. Acabamento superficial. Medidas 
interferométricas. Controle dimensional de componentes mecânicos. Controle da 
qualidade.  

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS II Semestre: 9 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                                 Carga Horária 
Semestral:80  h/a 

Objetivo Geral: 

Desenvolver no aluno a análise crítica perante problemas de projetos encontrados 

em exemplos práticos de empresas.  

Objetivos Específicos: 

 

Capacitar o aluno a antever soluções perante problemas detectados em projetos. 

Atender a comunidade com o desenvolvimento de evento utilizando as metodologias 
de projetos adquiridas na disciplina. 

Ementa: 

Análise de projetos aplicados em empresas sob a ótica do gerenciamento de 
projetos. Formatação de projetos práticos, inclusive voltados para a comunidade. 

 



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II Semestre: 9 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                                 Carga Horária Semestral:80  
h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral e desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa 
elaborado na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I 

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos adquiridos no curso de engenharia de 
produção e se preparar para apresentar o trabalho para banca examinadora de 
docentes do curso de Engenharia de Produção. 

 

Ementa: 

Planejamento, execução, depuração, avaliação e apresentação oral e escrita de um 

projeto relacionado à área de formação do curso sob a orientação metodológica, 

científica e tecnológica de um professor. Apresentação em banca e avaliação. 

 

LEGISLAÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO Semestre: 10 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                    Carga Horária Semestral:80  h/a 

Objetivo Geral: 

Análise abrangente da legislação social e trabalhista brasileira. Estudo do contrato 
individual de trabalho, da relação de emprego e da organização coletiva dos 
empregados e empregadores. Análise crítica da gênese e expansão das políticas de 
bem-estar social. 

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante de Engenharia de Produção aplicará os conceitos e técnicas 
de Legislação Social e Trabalhista em diversas situações práticas relacionadas à 
engenharia e gerenciamento. Este objetivo é alcançado através de exemplos e 
exercícios com envolvimento de situações práticas. Ao final do curso, o aluno deverá 
estar apto a compreender os meandros da aplicação da legislação social do trabalho 
e sua função na sociedade brasileira. . 

Ementa: 

Legislação social e trabalhista; previdência social; previdência e assistência; contrato 
individual de trabalho; organização sindical; dissídios individuais e coletivos do 
trabalho.  

 

 



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
TÉCNICAS AVANÇADAS DE PRODUÇÃO Semestre: 10 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                    Carga Horária Semestral:80 h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização de 
técnicas avançadas de produção do ponto de vista estratégico nas organizações.  

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos de técnicas avançadas de produção 
através da análise de ambientes produtivos e da sugestão de soluções.  

Ementa: 

Novas técnicas utilizadas na gestão das empresas. Análise dos processos produtivos 
e logísticos face às novas técnicas de gestão. Impacto dos índices de desempenho 
na produção. O papel da produção no contexto da empresa moderna. 

 

 

ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO Semestre: 10 

Carga Horária Semanal: 4h/a                                    Carga Horária Semestral:80 h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização 
das técnicas de engenharia voltadas para ergonomia e segurança do trabalho nas 
organizações.  

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas de engenharia de segurança, 
analisando os ambientes produtivos, compreendendo suas diversificações e seus 
potenciais riscos.  

Ementa: 

Fundamentos da ergonomia. Fisiologia do Trabalho. Psicologia do Trabalho. Análise 
ergonômica dos postos de trabalho: Técnica, ambiental e organizacional. Ergonomia 
de sistema de produção. Gestão de segurança e saúde no trabalho. Acidentes e 
doenças do trabalho; Análise de riscos. Abordagem qualitativa e quantitativa. 
Estatística de acidentes. Avaliação de riscos. Princípios, regras e equipamentos de 
proteção. Causas das doenças do trabalho, condições ambientais. 

 

 

 

 

 



EMENTAS DO CURSO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III Semestre: 10 

Carga Horária Semanal: 8h/a                                    Carga Horária Semestral:160 h/a 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral o desenvolvimento de um artigo baseado no 

trabalho de conclusão de curso apresentado no nono semestre e possibilitar o aluno a 

concluir o trabalho e apresentá-lo para banca examinadora. 

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a finalizar e apresentar um artigo para um simpósio ou congresso. 

Prover o aluno de análise crítica para o desenvolvimento de artigos sob orientação do 

professor orientador. 

Ementa: 

Desenvolvimento de artigo baseado no trabalho de conclusão de curso apresentado no 

nono semestre e sua participação em simpósio ou congresso específico de engenharia 

de produção, com a coautoria de um professor orientador. 
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