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APRESENTAÇÃO 
 
O Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - ICET criado pela UFAM esta 
localizado no município de Itacoatiara que tem localização privilegiada, possuindo acesso 
rodoviário e fluvial à capital e a outros municípios. Além disso, possui um porto graneleiro estratégico 
para exportação. Inserido na região do Médio Amazonas, tem como objetivo formar 
cidadãos qualificados e gerar conhecimento científico e tecnológico nas áreas 
prioritárias de tecnologia, educação e saúde, contribuindo para o desenvolvimento 
do interior do estado. 
Através do desenvolvimento tecnológico da engenharia industrial surge a 
engenharia de produção, focada essencialmente nos processos produtivos e, 
baseada no conhecimento científico e técnico das operações.  
O engenheiro de produção habilita-se a projetar, operar e manter os sistemas de 
produção a partir de uma formação abrangente em termos de gestão de sistemas 
e de organizações de uma maneira geral. Estes sistemas são projetados e 
gerenciados envolvendo pessoas, materiais, equipamentos e o ambiente. O 
profissional da engenharia de produção tem como área específica de 
conhecimento os métodos gerenciais, a implantação de sistemas gerenciais 
informatizados, o uso de métodos para a melhoria da eficiência e a utilização de 
sistemas de controle dos processos produtivos das operações ou serviços. 
A definição clássica da Engenharia de Produção adotada tanto pelo American 
Institute of Industrial Engineering (A.I.I.E.) como pela Associação Brasileira de 
Engenharia de Produção (ABEPRO) diz: 

“Compete à Engenharia de Produção o projeto, a implantação, a 
melhoria e a manutenção de sistemas produtivos integrados, envolvendo 
homens, materiais e equipamentos, especificar, prever e avaliar os 
resultados obtidos destes sistemas, recorrendo a conhecimentos 
especializados da matemática, física, ciências sociais, conjuntamente 
com os princípios e métodos de análise e projeto da engenharia". 

A Engenharia de Produção, ao voltar a sua ênfase para características de 
produtos (bens e/ou serviços) e de sistemas produtivos, vincula-se fortemente com 
as idéias de projetar e viabilizar produtos e sistemas produtivos, planejar a 
produção, produzir e distribuir produtos que a sociedade valoriza.  
Para a ABEPRO os aspectos da gestão dos sistemas produtivos estão 
organizados em 10 áreas e suas respectivas subáreas como listadas a seguir: 
 

1. GESTÃO DA PRODUÇÃO 
1.1. Gestão de Sistemas de Produção 
1.2. Planejamento e Controle da Produção 
1.3. Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos 
1.3.1. Arranjo físico de Máquinas, Equipamentos e Facilidades 
1.3.2. Movimentação de Materiais 
1.4. Projeto de Fábrica e de Instalações Industriais 
1.5. Gestão da Manutenção 
1.6. Simulação da Produção 
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1.7. Gestão de Processos Produtivo 
1.7.1. Gestão de Processos Produtivos Discretos  
1.7.2. Gestão de Processos Produtivos Contínuos 
1.7.3. Gestão da Automatização de Equipamentos e Processos 
1.7.4. Planejamento de Processos Produtivos 

2. GESTÃO DA QUALIDADE 
2.1. Controle Estatístico da Qualidade 
2.2. Normalização e Certificação para a Qualidade 
2.3. Organização Metrológica da Qualidade 
2.4. Confiabilidade de Equipamentos, Máquinas e Produtos 
2.5. Qualidade em Serviços 

3. GESTÃO ECONÔMICA 
3.1. Engenharia Econômica 
3.2. Gestão de Custos 
3.3. Gestão Financeira de Projetos 
3.4. Gestão de Investimentos  

4. ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO 
4.1. Organização do Trabalho 
4.2. Psicologia do Trabalho 
4.3. Biomecânica Ocupacional 
4.4. Segurança do Trabalho 
4.5. Análise e Prevenção de Riscos de Acidentes 
4.6. Ergonomia 
4.6.1. Ergonomia do Produto 
4.6.2. Ergonomia do Processo 

5. GESTÃO DO PRODUTO 
5.1. Pesquisa de Mercado 
5.2. Planejamento do Produto 
5.3. Metodologia de Projeto do Produto 
5.4. Engenharia de Produto 
5.5. Marketing do Produto 

6. PESQUISA OPERACIONAL 
6.1. Programação Matemática 
6.2. Decisão Multicriterial 
6.3. Processos Estocásticos 
6.4. Simulação 
6.5. Teoria da Decisão e Teoria dos Jogos 
6.6. Análise de Demandas por Produtos 

7. GESTÃO ESTRATÉGICA E ORGANIZACIONAL 
7.1. Avaliação de Mercado 
7.2. Planejamento Estratégico 
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7.3. Estratégias de Produção 
7.4. Empreendedorismo 
7.5. Organização Industrial 
7.6. Estratégia de Marketing 
7.7. Redes de Empresas e Gestão da Cadeia Produtiva 

8. GESTÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 
8.1. Gestão da Inovação 
8.2. Gestão da Tecnologia  
8.3. Gestão da Informação de Produção 
8.3.1. Sistemas de Informações de Gestão 
8.3.2. Sistemas de Apoio à Decisão 

9. GESTÃO AMBIENTAL  
9.1. Gestão de Recursos Naturais 
9.2. Gestão Energética 
9.3. Gestão de Resíduos Industriais 

10. EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
10.1. Estudo do Ensino de Engenharia de Produção 
10.2. Estudo do Desenvolvimento e Aplicação da Pesquisa em Engenharia de 
Produção 
10.3. Estudo da Prática Profissional em Engenharia de Produção 

Com as mudanças estruturais e organizacionais ocorridas e a evolução dos cursos 
de graduação de engenharia de produção, os profissionais egressos desta 
modalidade têm se mostrado hábeis empreendedores e capazes de atuar nas 
mais diversas organizações da sociedade. 
O mercado de engenharia no Brasil vem retraindo-se continuamente, no entanto a 
engenharia de produção é a que desfruta da melhor situação, em geral os 
egressos destes cursos vêm conseguindo colocações privilegiadas no mercado, 
principalmente em função do seu perfil que coincide com as demandas atuais 
requeridas: um profissional com sólida formação científica e visão geral suficiente 
para abordar os problemas de maneira geral.  
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1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

1.1.1 Diagnóstico da área no país e no quadro geral de conhecimentos 
 
Com as recentes mudanças estruturais e organizacionais desses sistemas de 
produção e a evolução dos cursos de Engenharia de Produção, os profissionais 
egressos desta modalidade têm se mostrado, ainda, hábeis empreendedores e 
capazes de atuar nas mais diversas organizações da sociedade. 
Pode-se caracterizar a Engenharia de Produção como sendo um estágio seguinte 
na evolução da Engenharia Industrial, cuja formação se volta para atuar 
principalmente no “chão de fábrica”, tendo uma formação gerencial apensada à 
formação tecnológica. Hoje o Engenheiro de Produção se habilita também a 
projetar, operar e manter os sistemas de produção a partir de uma formação bem 
mais abrangente em termos de gestão de sistemas e de organizações de uma 
maneira geral. Neste contexto, a Engenharia de Produção se dedica ao projeto e 
gerência de sistemas que envolvem pessoas, materiais, equipamentos e o 
ambiente. Ela é uma engenharia que está associada aos ramos tradicionais, 
sendo a menos técnica delas, na medida em que é mais abrangente e genérica, 
englobando um conjunto maior de conhecimentos e habilidades. 
O Engenheiro de Produção tem como área específica de conhecimento os 
métodos gerenciais, a implantação de sistemas gerenciais informatizados, o uso 
de métodos para melhoria da eficiência e a utilização de sistemas de controle dos 
processos empresariais. Tudo o que se refere às atividades básicas de uma 
empresa, tais como, planejar e programar a produção, planejar compras e a 
distribuição dos produtos faz parte das atribuições típicas do Engenheiro de 
Produção. Os aspectos relacionados à gestão dos sistemas produtivos, conforme 
organizados nas áreas e subáreas da ABEPRO, têm se tornado cada vez mais 
complexo, vindo a constituir-se no que é considerada hoje como uma base 
tecnológica própria da Engenharia de Produção. 
O presente projeto político pedagógico procura enquadrar-se na atual lei de 
diretrizes e bases da educação Nacional (Lei n. 9394 de 20 de dezembro de 
1996), e em particular no artigo 43 que trata das finalidades da educação superior, 
buscando estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 
reflexivo, formar profissionais aptos para a participação no desenvolvimento da 
sociedade brasileira, promover a divulgação de conhecimentos culturais, 
científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e estimular o 
conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 
regionais. 
O Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia de Produção do 
ICET/UFAM, criado pela Resolução N. 022/2007 – CONSUNI (ANEXO A) tem 
como peça fundamental o que dispõe o Parecer CNE/CES 1.362/2001, de 12 de 
dezembro de 2001, homologado pelo Senhor Ministro da Educação, em 22 de 
fevereiro de 2002 (ANEXO B). 
Também se baseia na resolução CNE/CES 11/2002 (ANEXO C) que, em síntese, 
dispõe sobre os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação 
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em engenharia, definindo competências, habilidades e conteúdos que deverão ser 
assegurados ao egresso. 
Buscou-se atender a Resolução Nº 1.010, de 22 de agosto de 2005 (ANEXO H), 
no que diz respeito à regulamentação do exercício profissional correspondente às 
diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior 
e em nível médio, que dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos 
profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos 
profissionais inseridos no Sistema CONFEA/CREA, para efeito de fiscalização do 
exercício profissional. 
No âmbito da UFAM, este Projeto Político Pedagógico buscou adequar-se às 
diretrizes do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CONSEPE, que dispõe 
sobre o Regulamento dos cursos de graduação. E finalmente, em relação à 
composição do conteúdo programático, procurou-se subsídios na estrutura 
curricular proposta pela ABEPRO para o profissional da Engenharia de Produção. 
(ANEXO I) 

1.1.2 Formação de pessoal e mercado 
 
O curso de Engenharia de Produção tem como objetivo formar profissionais que, 
além de terem habilitação e capacitação técnica para desenvolverem trabalhos 
voltados para a engenharia de produção também estejam preparados para, 
adicionalmente, desempenharem funções gerenciais e de liderança administrativa 
em todos os níveis da organização. É sem dúvida a menos tecnológica das 
engenharias mecânica, construção e naval, na medida em que é mais abrangente 
e genérica, englobando um conjunto maior de conhecimentos e habilidades.  
O aluno estuda as matérias que correspondem ao currículo mínimo da Engenharia 
correspondente a Mecânica, Construção e adicionalmente recebe ensinamento 
em gerência de produção (organização da produção, kanban, just-in-time, 
sistemas flexíveis), engenharia de produto (novos produtos, ergonomia, análise do 
valor), gestão da qualidade e produtividade (qualidade total, qualidade do projeto, 
análise funcional, análise do desempenho), gestão da pequena e média empresa, 
engenharia econômica (análise de projetos industriais, planejamento estratégico, 
engenharia de avaliação, inovação tecnológica), entre outros assuntos, que o 
capacitam, além das funções técnicas, a desempenhar funções a nível gerencial. 
Dentro deste contexto, o Engenheiro de Produção é preparado para ter uma visão 
globalizada da empresa, e ser um decisor por excelência. 
O mercado de trabalho para o Engenheiro de Produção tem se mostrado 
extremamente diversificado. Vários setores da economia têm oferecido 
oportunidades para os egressos dos cursos de Engenharia de Produção no Brasil, 
entre os quais se destacam: indústria de eletrodomésticos e de equipamentos 
industriais; indústria têxtil; agroindústria e alimentos; indústria petroquímica; 
Indústria da construção; instituições financeiras e governamentais; empresas de 
logística, transporte, consultoria e de serviços; ente outras. 
Além do mercado tradicional, outros setores têm procurado contratar profissionais 
formados pelos cursos de Engenharia de Produção, tais como: telecomunicações, 
informática, internet, entre outros. O ponto em comum entre estas áreas é o 
dinamismo e sua alta taxa de crescimento. São setores que tem crescido mesmo 
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quando a economia como um todo tem se estagnado e todas as previsões são 
unânimes em considerá-los como extremamente promissores. 

1.1.3 Campos de atuação profissional 
 
O Engenheiro de Produção pode atuar em diversas áreas do conhecimento que  
abrangem os aspectos da gestão dos sistemas produtivos e estão organizadas em 
10 áreas ABEPRO: GESTÃO DA PRODUÇÃO; GESTÃO DA QUALIDADE; 
GESTÃO ECONÔMICA; ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO; 
GESTÃO DO PRODUTO; PESQUISA OPERACIONAL; GESTÃO ESTRATÉGICA 
E ORGANIZACIONAL; GESTÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL; 
GESTÃO AMBIENTAL e EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 

1.1.4 Regulamento e registro da profissão  
 
A profissão do Engenheiro de Produção é regulamentada pelo Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA: 
Lei Nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 que regula o exercício das profissões de 
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.  
(ANEXO D) 
Resolução Nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades das 
diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 
(ANEXO E) 
Resolução Nº 235, de 09 de outubro de 1975, que discrimina as atividades 
profissionais do Engenheiro de Produção. (ANEXO F) 
Resolução Nº 288, de 7 de dezembro 1983, que designa o título e fixa as 
atribuições das novas habilitações em Engenharia de Produção e Engenharia 
Industrial. (ANEXO G) 
A proposta de PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO está de acordo com a 
Resolução Nº 1.010, de 22 de agosto de 2005, aprovada em 01 de julho de 2007. 
(ANEXO H). 
 

1.1.5 Perfil do profissional a ser formado 
A formação proporcionada pelo curso de Engenharia de Produção visa um 
profissional de perfil flexível e empreendedor, com grande capacidade de atuação 
como decisor em diversos níveis da organização, habilitando-o a desempenhar, 
além das funções técnicas, funções gerenciais, de forma cada vez mais 
diversificada. Neste sentido, o curso busca desenvolver as seguintes aptidões:  

 Agir com ética e responsabilidade profissional; 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

 Atuar em equipes multidisciplinares; 

 Identificar oportunidades; 
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 Conceber, projetar, implantar e acompanhar experimentos, bem como 

interpretar os respectivos resultados; 

 Avaliar de modo crítico as ordens de grandeza e a significância de 

resultados numéricos; 

 Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos e tecnológicos, e os 

respectivos instrumentais nas áreas de engenharia de Produção; 

 Identificar, formular e resolver problemas nas áreas de engenharia de 

Produção; 

 Identificar, formular e resolver problemas na área de Produção; 

 Planejar, desenvolver e testar novos produtos e processos; 

 Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica; 

 Conceber, projetar e analisar sistemas organizacionais; 

 Conceber, projetar e analisar sistemas de informação; 

 Planejar, coordenar e controlar projetos; 

 Planejar e controlar as atividades de produção; 

 Modelar e otimizar produtos, processos e sistemas; 

 Supervisionar a operação e a manutenção de produtos e processos; 

 Avaliar o impacto das atividades de Produção e de Engenharia no 

contexto social e ambiental. 

 Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

 Prestar assistência, assessoria e consultoria em assuntos relacionados à 

Engenharia de Produção. 

 Realizar vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer 

técnico, auditoria, arbitragem de atividades relacionadas à área. 

 Criar mecanismos de controle e garantia da qualidade de processos e 

produtos. 

As características do perfil voltadas a um enfoque de partes do sistema em 
relação ao todo propiciam ao engenheiro de produção uma visão de integração 
dos processos de produção, permitindo que o profissional possa se adaptar às 
mudanças nos contextos sociais, econômicos e tecnológicos, pelos quais passa a 
sociedade. 
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1.1.6 Competências e Habilidades Gerais   
 Iniciativa empreendedora;  

 Iniciativa para auto-aprendizado e educação continuada;  

 Comunicação oral e escrita;  

 Leitura, interpretação e expressão por meios gráficos;  

 Visão crítica de ordens de grandeza;  

 Domínio de técnicas computacionais;  

 Conhecimento técnico em língua estrangeira;  

 Conhecimento da legislação pertinente;  

 Capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares;  

 Capacidade de identificar, modelar e resolver problemas;  

 Compreensão dos problemas administrativos, sócio-econômicos e do 

meio ambiente;  

 "Pensar globalmente, agir localmente"; 

 Desenvolver expressão e comunicação compatíveis ao exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais; 

 Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo 

sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e 

gerenciamento. 

1.1.7 Objetivos do curso 
 

a) Objetivo Geral 
O curso de Engenharia de Produção tem como objetivo formar profissionais que, 
além de terem habilitação e capacitação técnica para desenvolverem trabalhos 
tradicionalmente realizados pela área escolhida - Engenharia Mecânica, 
Engenharia Elétrica ou Engenharia Civil -, também estejam preparados para, 
adicionalmente, desempenharem funções gerenciais e de liderança administrativa 
em todos os níveis da organização. É sem dúvida a menos técnica das 
engenharias na medida em que é mais abrangente e genérica, englobando um 
conjunto maior de conhecimentos e habilidades.  
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b) Objetivos Específicos 
 Proporcionar ao aluno o desenvolvimento no aluno de competência para 

a concepção e análise de produtos e processos;  

 Possibilitar que o aluno possa conceber, operacionalizar e melhorar os 

sistemas de produção e gestão de projetos de engenharia; 

 Proporcionar ao aluno o desenvolvimento de sua capacidade de 

liderança, iniciativa, criatividade e trabalho em equipe do aluno; 

 Apresentar ao aluno uma visão clara dos sistemas econômicos e sociais, 

e capacitá-lo a comunicar-se e dominar a tecnologia de informação; 

 Proporcionar ao aluno o desenvolvimento de competência para atuar 

tanto na área da manufatura quanto no setor de serviços; 

 Estimular no aluno a capacidade de empreender novos negócios. 

 

1.2 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CURSO  

1.2.1 Titulação 
Ao final do curso o aluno receberá o título de Engenheiro de Produção. 

1.2.2 Modalidade 
Bacharelado em Engenharia de Produção. 

1.2.2 Número de vagas oferecidas pelo curso no PSC e PSM 
Número de Vagas Anuais: 50:  
PSM (Vestibular): 25   
PSC: 25 
Turno de Funcionamento: Diurno (MATUTINO E VESPERTINO) 
Regime de Matrícula: Semestral  
Integralização do Curso: Mínimo: 5 anos e Máximo: 10 anos  
Carga Horária Total: 4.095 (obrigatória e optativa, incluindo estágio 
supervisionado) e mais 105 (cento e cinco) horas de Atividade Complementar 
Curricular. TOTAL GERAL: 4.200 HORAS. 
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1.3 MATRIZ CURRICULAR 
 
A organização curricular do curso de Engenharia de Produção do ICET/UFAM 
assenta-se nas diretrizes curriculares propostas pelo MEC para a área de 
engenharia, as quais prescrevem que os cursos de engenharia devem ser 
compostos de três núcleos: conteúdos básicos, conteúdos profissionalizantes e 
conteúdos específicos.  
Em conformidade com a Resolução CNE/CES 11/2002, a carga horária dos 
Cursos de Engenharia deverá ser dividida de modo a assegurar um mínimo de 
30% da carga horária em disciplinas classificadas como Núcleo de Conteúdo 
Básico. Ainda, de acordo com esta resolução, no mínimo 15% da carga horária 
deverá versar sobre conteúdos profissionalizantes. O restante da carga horária 
será dividido em conteúdo específico que representa a modalidade, Trabalhos de 
Qualificação do Básico, Trabalho de Conclusão de Curso, Estágio Supervisionado 
e Disciplinas Optativas. Nos quadros a seguir são apresentados à distribuição 
para cada eixo. 
A organização curricular do Curso de Engenharia de Produção descrita a seguir 
totaliza 68 disciplinas (66 obrigatórias e 2 optativas), num total de 4.095 horas-aula 
OBRIGATÓRIAS e OPTATIVAS distribuídas ao longo de 10 períodos semestrais, 
conforme estabelece a Resolução.  
De acordo com a organização curricular, este projeto pedagógico estabelece que 
o curso de Engenharia de Produção do ICET/UFAM será integralizado com: 
 

 o cumprimento de uma carga horária de 4.200 horas de unidades 
curriculares obrigatórias; incluindo-se ai: 
 o cumprimento de 30 (trinta) horas de Trabalho de Qualificação do 

Básico; 
 o cumprimento de 60 (sessenta) horas de Trabalho de Conclusão de 

Curso - TCC; 
 o cumprimento de 180 (cento e oitenta)  horas de ESTÁGIO; 

 o cumprimento de uma carga horária de 120 horas de unidades curriculares 
optativas; 

 o cumprimento de 105 (cento e cinco) horas de atividades complementares 
curriculares; 

 um prazo mínimo de 5 (cinco) anos e um prazo máximo de 10 (dez) anos.  
 

1.3.1 Eixos estruturantes do desdobramento curricular – NÚCLEO COMUM – 
CONTEÚDOS BÁSICOS  
 
TABELA - O NÚCLEO DE CONTEÚDOS BÁSICOS, RESOLUÇÃO CNE/CES 11/2002. 

EIXO ESTRUTURANTE DISCIPLINA CRÉD. CH 
I - Metodologia Científica e 

Tecnológica 
METODOLOGIA DA PESQUISA I 3.3.0 45 

II - Comunicação e 
Expressão 

INGLÊS INSTRUMENTAL 4.4.0 60 

II - Comunicação e PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 4.4.0 60 
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Expressão 
III - Informática INFORMÁTICA BÁSICA 3.2.1 60 

IV - Expressão Gráfica DESENHO ASSISTIDO POR 
COMPUTADOR I 

3.2.1 60 

IV - Expressão Gráfica DESENHO ASSISTIDO POR 
COMPUTADOR II 

3.2.1 60 

V – Matemática ÁLGEBRA LINEAR 6.6.0 90 
V – Matemática CALCULO I 6.6.0 90 
V – Matemática CÁLCULO II 6.6.0 90 
V – Matemática EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 

ORDINÁRIAS 
4.4.0 60 

V – Matemática ESTATÍSTICA 4.4.0 60 
V – Matemática MATEMÁTICA ELEMENTAR I 4.4.0 60 

VI – Física FUNDAMENTOS DE FÍSICA I 4.4.0 60 
VI – Física FÍSICA GERAL I 4.4.1 60 
VI – Física FÍSICA GERAL II 4.4.2 60 
VI – Física FÍSICA EXPERIMENTAL I 1.0.1 30 
VI – Física FÍSICA EXPERIMENTAL II 1.0.1 30 

VII - Fenômenos de 
Transporte 

FENÔMENOS DE TRANSPORTE I 4.4.0 60 

VII - Fenômenos de 
Transporte 

FENÔMENOS DE TRANSPORTE II 4.4.0 60 

VIII - Mecânica dos Sólidos MECÂNICA DOS SÓLIDOS I 4.4.0 60 

IX – Eletricidade Aplicada 
ELETRICIDADE GERAL E 
EXPERIMENTAL  3.2.1 60 

X – Química QUÍMICA GERAL I 3.2.1 60 
X – Química QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL 2.0.2 60 

XII – Administração TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 4.4.0 60 
XIII – Economia INTRODUÇÃO À ECONOMIA 4.4.0 60 

XV - Humanidades, Ciências 
Sociais e Cidadania 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 3.3.0 45 

XV - Humanidades, Ciências 
Sociais e Cidadania 

PSICOLOGIA DO TRABALHO 2.2.0 30 

  TOTAL - 1.590 
 

1.3.2 Eixos estruturantes do desdobramento curricular - NÚCLEO 
PROFISSIONAL E NÚCLEO ESPECÍFICOS  

 
TABELA - O NÚCLEO DE CONTEÚDOS PROFISSIONALIZANTES, RESOLUÇÃO 

CNE/CES 11/2002. 
EIXO ESTRUTURANTE DISCIPLINA CR CH 

I - Algoritmos e Estruturas de Dados INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO 5.4.1 90 

LIII - Transporte e Logística 
LOGÍSTICA E CADEIA DE 
SUPRIMENTOS 4.4.0 60 

XII - Engenharia do Produto 
PLANEJAMENTO E PROJETO DO 
PRODUTO 4.4.0 60 

XIII - Ergonomia e Segurança do 
Trabalho ERGONOMIA E SAÚDE 4.4.0 60 
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XIV - Estratégia e Organização PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 4.4.0 60 
XXIII – Instrumentação METROLOGIA E NORMATIZAÇÃO 3.2.1 60 
XXVII - Materiais de Construção 
Mecânica MATERIAIS DE ENGENHARIA 4.4.0 60 
XXX - Métodos Numéricos MÉTODOS NUMÉRICOS 3.2.1 60 
XXXVII - Pesquisa Operacional PESQUISA OPERACIONAL I 4.4.0 60 
XXXVIII - Processos de Fabricação TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO I 3.2.1 60 
XXXVIII - Processos de Fabricação TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO II 3.2.1 60 
XXXVIII - Processos de Fabricação TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO III 3.2.1 60 
XXXVIII - Processos de Fabricação TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO IV 3.2.1 60 
  TOTAL - 810 

 
 

TABELA - O NÚCLEO DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS, RESOLUÇÃO CNE/CES 
11/2002. 

DISCIPLINA CRÉD. CH 
AUTOMAÇÃO E CONTROLE 3.2.1 60 
AVALIAÇÃO E APOIO À TOMADA DE DECISÕES 4.4.0 60 
ELEMENTOS DE MÁQUINAS 4.4.0 60 
EMPREENDORISMO 3.3.0 45 
ENGENHARIA ECONÔMICA 4.4.0 60 
ENSAIOS MECÂNICOS 3.2.1 60 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS 4.4.0 60 
GESTÃO AMBIENTAL   4.4.0 60 
GESTÃO DA MANUTENÇÃO 3.2.1 60 
GESTÃO DA QUALIDADE 4.4.0 60 
GESTÃO DE CUSTOS 4.4.0 60 
GESTÃO DE OPERAÇÕES 4.4.0 60 
GESTÃO DE PESSOAS  3.3.0 45 
GESTÃO MERCADOLÓGICA 3.3.0 45 
INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 4.4.0 60 
MODELAGEM E SIMULAÇÃO DA PRODUÇÃO 3.2.1 60 
PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO 4.4.0 60 
PROJETO DE UNIDADES PRODUTIVAS 4.4.0 60 
PROJETOS MECÂNICOS 4.4.0 60 
LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE 1.0.1 30 
SISTEMAS DE PRODUÇÃO E ENGENHARIA DE 
PROCESSOS 4.4.0 60 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.4.0 60 
TERMODINÂMICA PARA ENGENHARIA 4.4.0 60 
TRABALHO DE QUALIFICAÇÃO DO BÁSICO 1.0.1 30 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2.0.2 60 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 6.0.6 180 
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OPTATIVA I 4.4.0 60 
OPTATIVA II 4.4.0 60 

TOTAL   1.695 
 

1.3.3 Eixos estruturantes do desdobramento curricular – núcleo 
complementar Optativo 
 
 

NÚCLEO COMPLEMENTAR E OPTATIVO 
EIXOS ESTRUTURANTES Disciplinas CR CH 

Trabalho de Conclusão do Curso  2.0.2 60 
Trabalho de Qualificação do 
Básico 

1.0.1 30 
1. Práticas Profissionais 

Estágio Supervisionado 6.0.6 180 
2. Optativas Optativa I 4.4.0 60 
 Optativa II 4.4.0 60 
3. Atividades Complementares Curriculares - ACC 7.0.7 105 

TOTAL 24 495 
 

1.3.4 Atividades Complementares – Normas 
A Resolução N. 018/2007 – CEG/CONSEPE de 01 de agosto de 2007 
regulamenta as atividades complementares dos cursos de graduação da UFAM 
está apresentada anexa a este documento (ANEXO J). Para fins de integralização 
do curso, o aluno necessita comprovar a participação/realização de no mínimo 105 
(cento e cinco) horas em atividades curriculares complementares, segundo 
resolução própria do colegiado do Curso (ANEXO N: Resolução 01/2008).  

 
 

1.3.5 Estágio/TQTCC – Normas 
 
1.3.5.1 Estágio Supervisionado - Normas 
O Estágio Supervisionado do Curso de Engenharia de Produção está 
regulamentado de acordo com as normas da UFAM, dentre elas a Resolução 
04/2000 CONSEPE (ANEXO O).  
Como estabelecido na Resolução CNE/CES 11, DE 11 de marco de 2002, que 
institui as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Engenharia “os estágios 
curriculares deverão ser atividades obrigatórias, com uma duração mínima de 160 
horas. Os estágios curriculares serão obrigatoriamente supervisionados pela 
instituição de ensino através de relatórios técnicos e de acompanhamento 
individualizado durante o período de realização da atividade”. Para integralizar o 
curso o aluno deverá realizar estágio curricular, com carga horária mínima de 180 
(cento e oitenta) horas a partir do 6º período do curso.  
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A caracterização e as normas de Estagio Supervisionado do Curso de Engenharia 
de Produção são definidas por resolução própria do colegiado do Curso (ANEXO 
P: Resolução 02/2008).  
 
 
1.3.5.2 TCC - Normas 
Um dos aspectos mais inovadores da proposta em tela é o trabalho de avaliação 
do conteúdo de formação integrada, “Trabalho de Qualificação do Básico” (TQB) e 
o “Trabalho Conclusão de Curso” (TCC). O TQB ser individual, desenvolvidos e 
apresentados por todos os alunos; ao final do 5º período. O TCC, por sua vez, 
deve ser apresentado no último ano do curso.  
O TQB visa desenvolver no aluno a consciência sobre a integração dos conteúdos 
programáticos básicos como alicerce para a evolução do próprio curso. Já o TCC 
consiste em identificar um problema real na empresa ou organização onde o 
estudante estiver estagiando, com a supervisão de um profissional da empresa e 
pelo menos um professor do Colegiado do Curso de Engenharia de Produção, 
analisar e implantar soluções viáveis, dentro das competências adquiridas durante 
o curso de graduação. O resultado deste trabalho transforma-se em uma 
publicação, obedecendo a normas de redação definidas pela UFAM que, caso 
aprovado por banca examinadora composta por três docentes, devidamente 
aprovada pela coordenação de curso, passa a fazer parte do acervo da Biblioteca 
do ICET/UFAM. 
A disciplina Trabalho de Qualificação do Básico e a disciplina Trabalho de 
Conclusão de Curso do Curso de Engenharia de Produção ficam regulamentadas 
por Resolução própria do colegiado (ANEXO Q: Resolução 03/2008). 

1.3.6 Estrutura Curricular – Periodização 
 

a) Componentes Curriculares Obrigatórios 
 

TABELA – MATRIZ CURRICULAR 
PER SIGLA DISCIPLINA PR CR CH 

ITA105 Álgebra Linear - 6.6.0 90 
ITA130 Fundamentos de Física I - 4.4.0 60 
ITA113 Informática Básica - 3.2.1 60 
ITM161 Matemática Elementar I - 4.4.0 60 
ITA201 Português Instrumental - 4.4.0 60 
ITQ101 Química Geral I - 4.4.0 60 
ITQ006 Química Geral Experimental - 2.0.2 60 

1 

SUBTOTAL 1o PERÍODO 
 27 450 

ITA104 Cálculo I ITM161 6.6.0 90 
ITE001 Introdução a Engenharia de Produção - 4.4.0 60 

2 

ITA125 Física Geral I - 4.4.0 60 
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ITA127 Física Experimental I - 1.0.1 30 
ITA212 Introdução à Economia - 4.4.0 60 
ITS062 Introdução à Computação - 5.4.1 90 
ITA206 Teoria Geral da Administração - 4.4.0 60 

SUBTOTAL 2o PERÍODO 
 28 450 

ITA115 Cálculo II ITA104 6.6.0 90 
ITA126 Física Geral II ITA125 4.4.0 60 
ITA128 Física Experimental II ITA127 1.0.1 30 
ITE007 Desenho Assistido por Computador I - 3.2.1 60 
ITE010 Materiais de Engenharia - 4.4.0 60 
ITE031 Gestão Ambiental - 4.4.0 60 
ITE021 Metrologia e Normatização - 3.2.1 60 

3 

SUBTOTAL 3o  PERÍODO 
 25 420 

ITE107 Desenho Assistido por Computador II 
ITE010 
ITE021 
ITE007 

3.2.1 60 

ITA120 Equações Diferenciais Ordinárias ITA104 4.4.0 60 

ITE015 Fenômenos de Transporte I 
ITA126 
ITA115 4.4.0 60 

ITA122 Metodologia da Pesquisa - 3.3.0 45 
ITA210 Inglês Instrumental - 4.4.0 60 
ITE019 Mecânica dos Sólidos I - 4.4.0 60 
ITE017 Pesquisa Operacional I ITA105 4.4.0 60 

4 

SUBTOTAL 4o PERÍODO 
 26 405 

ITE044 Elementos de Máquinas 
ITE019 
ITE107 4.4.0 60 

ITE013 Eletricidade Geral e Experimental - 3.2.1 60 
ITE018 Fenômenos de Transporte II ITE015 4.4.0 60 
ITA106 Estatística ITM161 4.4.0 60 
ITE011 Métodos Numéricos ITS062 3.2.1 60 

ITE012 Sistemas de Produção e Engenharia de 
Processos 

- 4.4.0 60 

ITE027 Ergonomia e Saúde - 4.4.0 60 
ITE024 Trabalho de Qualificação do Básico ITA122- 1.0.1 30 

5 

SUBTOTAL 5o PERÍODO 
 29 450 

ITE025 Automação e Controle 
ITE013 
ITE107 3.2.1 60 

ITE026 Engenharia Econômica ITA212 4.4.0 60 
ITE009 Ensaios Mecânicos ITE021 3.2.1 60 
ITE046 Projetos Mecânicos  ITE044 4.4.0 60 

6 

ITE028 Gestão da Qualidade - 4.4.0 60 
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ITE022 Planejamento e Controle de Produção ITE012 4.4.0 60 
ITE047 Termodinâmica para Engenharia ITA126 4.4.0 60 
ITE048 Laboratório de Fenômenos de Transporte  ITE018 1.0.1 30 

SUBTOTAL 6o PERÍODO 
 27 450 

ITE032 Gestão da Manutenção ITE044 3.2.1 60 
ITE033 Logística e Cadeia de Suprimentos - 4.4.0 60 
ITE034 Planejamento e Projeto do Produto - 4.4.0 60 
ITE035 Planejamento Estratégico - 4.4.0 60 
ITE050 Psicologia do Trabalho - 2.2.0 30 
ITE036 Tecnologia da Informação - 4.4.0 60 
ITE051 Tecnologia de Fabricação I ITE107 3.2.1 60 

7 

SUBTOTAL 7o  PERÍODO 
 24 390 

ITE038 Gerenciamento de Projetos ITE026 4.4.0 60 
ITE039 Gestão de Operações  4.4.0 60 
ITE040 Projeto de Unidades Produtivas  4.4.0 60 
ITE052 Gestão de Custos  ITE026 4.4.0 60 
ITE053 Tecnologia de Fabricação II ITE107 3.2.1 60 
ITE054 Tecnologia de Fabricação III ITE107 3.2.1 60 

  Optativa I - 4.4.0 60 

8 

SUBTOTAL 8o  PERÍODO 
  26 420 

ITE041 Avaliação e Apoio à Tomada de Decisões ITE017 4.4.0 60 
ITE049 Empreendedorismo - 3.3.0 45 
ITE042 Gestão Mercadológica ITE026 3.3.0 45 
ITE043 Modelagem e Simulação da Produção ITE017 3.2.1 60 
ITE055 Tecnologia de Fabricação IV ITE107 3.2.1 60 
ITE056 Gestão de Pessoas - 3.3.0 45 
ITE331 Ciências Humanas e Sociais - 3.3.0 45 

  Optativa II - 4.4.0 60 

9 

SUBTOTAL 9o  PERÍODO 
 26 420 

ITE901 Estágio Supervisionado ITE044 6.0.6 180 
ITE902 Trabalho de Conclusão de Curso ITE038  2.0.2 60 10 

SUBTOTAL 10o PERÍODO 
 8 240 

 Créditos obrigatórios e carga horária  238 3.975 

 Créditos optativos e carga horária  8 120 

 Total de Créditos  246 4.095 

 Atividades Complementares  7 105 

 Carga Horária Total   253 4.200 
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CH: CARGA HORÁRIA 
CR: CRÉDITOS 
 

Número de 
Períodos 

Créditos por 
Período 

Créditos 
Exigidos 

Mínimo: 8 Mínimo: 8 Obrigatórios: 238 
Máximo: 20 Máximo: 32 Optativos: 8 

 
 

b) Componentes Curriculares Optativos  
 

TABELA – DISCIPLINAS OPTATIVAS A SEREM OFERTADAS. 
SIGLA DISCIPLINA PR CR. CH 

ITE090 Estatística Experimental ITA106 3.2.1 60 
ITE091 Fabricação Assistida por Computador ITE107 4.4.0 60 
ITE092 Fabricação Integrada por Computador ITE107 4.4.0 60 
ITE093 Fundamentos e Aplicações da Energia Solar ITE018 4.4.0 60 
ITE045 Hidráulica e Pneumática - 4.4.0 60 
ITE094 Inglês Instrumental para Engenharia ITA210 4.4.0 60 
ITE095 Fundamentos de Projeto Naval ITE046 

ITE018 
4.4.0 60 

ITE096 Máquinas de Fluxo ITE018 4.4.0 60 
ITE097 Pesquisa Operacional II ITE017 4.4.0 60 
ITE098 Recursos Energéticos - 4.4.0 60 
ITE099 Sistemas Fluidomecânicos ITE018 4.4.0 60 
ITE100 Sistemas Térmicos ITE047 4.4.0 60 
ITE101 Tópicos Especiais em Engenharia de Produção - 4.4.0 60 
ITE102 Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos 

Computacional 
ITE048 4.4.0 60 

ITE103 Transporte Aquaviário ITE024 4.4.0 60 
ITE104 Vibrações Mecânicas ITE046 4.4.0 60 
ITM500 Libras - 4.4.0 60 
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1.3.7 Ementário (componentes curriculares com ementa, objetivo e 
bibliografia básica) 
 
 

TABELA – LISTAGEM DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS. 
SIGLA DISCIPLINA 

ITA105 ÁLGEBRA LINEAR  
EMENTA: 
Matrizes. Cálculo de Determinantes. Sistemas de Equações Lineares. Vetores. Espaços 
Vetoriais. Transformações Lineares. Operadores Lineares. Autovetores e Autovalores e 
Formas Quadráticas. 
OBJETIVOS: 
Conhecer os fundamentos teóricos da álgebra linear, compreendendo as noções 
básicas de matrizes, determinantes, sistemas lineares, espaços vetoriais e 
transformações lineares e definir e Identificar as cônicas e quadráticas. 
BIBLIOGRAFIA 
STEINBRUCH, A. ; WINTERLE, P. Álgebra Linear. 2ª Ed. São Paulo: Makron Books, 
1987. 
STEINBRUCH, A. ; WINTERLE, P. Geometria Analítica. 2ª Ed. São Paulo: Makron 
Books, 1987. 
BOULOS, P ; CAMARGO, I. Geometria Analítica: Um Tratamento Vetorial. São Paulo, 
Mac Graw-Hill, 2005. 
BOLDRINI, José Luiz ; COSTA, Sueli I. R. ; FIGUEREDO, Vera L. E WETZLER, Henry 
G. Álgebra Linear. 3ª Ed. Editora Harbra. São Paulo, 1986. 
LAY, C. D. Álgebra Linear e Suas Aplicações. 2ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 
CALLIOLI, Carlos A.; DOMINGUES Hygino H. e COSTA, Roberto C. F. Álgebra Linear e 
Aplicações. 7. ed. Editora Atual, 2006. 
LIPSCHUTZ, Seymour e LIPSON, Marc. Álgebra Linear. 3ª Ed. Bookman, 2004.  

ITA130 FUNDAMENTOS DE FÍSICA I 
EMENTA 
Examinar os principais conteúdos de Física do ensino médio e proporcionar instrução 
para a sistemática de ensino e aprendizagem de Física.. 
OBJETIVOS 
Revisar os principais tópicos de física elementar do ensino médio. 
BIBLIOGRAFIA 
RAMALHO JUNIOR, Francisco, Et all, Os Fundamentos da Física; 9. Ed. São Paulo: Ed. 
Moderna, 2008. v. 1. 
HALLIDAY, David; RESNICK, R.; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física; 7. Ed. RJ: 
Ed. Livros Técnicos e Científicos Ltda, 2006. vol. 1. 
NUSSENZVEIG, H. M., Curso de Física Básica; Ed. Edgard Blucher Ltda, 1997. vol. 1 e 
2. 

ITA113 INFORMÁTICA BÁSICA 
EMENTA 
Definições Básicas. Uso e Aplicações da Computação. Processamento. Memória. 
Dispositivos de Entrada/Saída. Software Básico e Aplicativos: Sistemas Operacionais, 
Editores de Texto, Planilhas Eletrônicas. Redes de Computadores. Internet. Software 
Livre. Lógica de Programação. 
OBJETIVOS 
Utilizar os recursos básicos de informática a nível de usuário.  
BIBLIOGRAFIA 
Guimarães, A.M., Lages N.A.C., Introdução à Ciência da Computação. Editora LTC, 
1984. 
Guimarães, A.M., Lages N.A.C., Algoritmos e Estruturas de Dados. Editora LTC, 
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1985. 
Farrer  H., Algoritmos Estruturados. Editora Guanabara, 1989. 
Forbellone, A.L.V. Lógica de Programação. Editora Makron Books, 2000. 
Velloso, F. C., Informática Conceitos Básicos. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 
Norton, P. Introdução à Informática. Rio de Janeiro: Makron Books, 1996. 
Tanenbaum, Andrew S. Redes de Computadores. São Paulo: Campus, 2003. 
Date, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. Editora Campus, 2004. 
O’Brien, J.A. Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da Internet. 
Editora Saraiva, 2004. 
Almeida, M.G. Fundamentos de Informática. Rio de Janeiro: Brasport, 1999. 
Meyer, M. Nosso Futuro e o Computador. Editora Bookman, 2000. 
White, R. Como Funciona o Computador. São Paulo: Quark, 1995. 

ITM161 MATEMÁTICA ELEMENTAR I 
EMENTA 
Conceitos de Matemática Básica (Operações em Z, Q e R, Produtos Notáveis e 
Fatoração, Equações do 1º. e 2º. Grau). Funções. Função Afim. Função Quadrática. 
Função Modular. Função Exponencial. Função Logarítmica. Trigonometria no Triângulo 
Retângulo. 
OBJETIVOS 
Revisar tópicos de matemática elementar do ensino fundamental e médio. 
BIBLIOGRAFIA 
Bianchini, Edwaldo e Paccola, Herval. Curso de Matemática. Volume Único. Editora 
Moderna. 
Iezzi, Gelson e Hazzam, Samuel. Fundamentos de Matemática Elementar. Volumes: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Atual Editora. 
Youssef, Antonio ; Fernandez, Vicente e Soares, Elizabeth. Matemática para o 2° 
Grau. Editora Scipione. 
Giovanni, José Ruy e Bonjorno, José Roberto. Matemática. Editora FTC. 
Iezzi, Gelson ; Machado Antonio e Dolce, Osvaldo. Matemática e Realidade. Editora 
Atual. 

ITA201 PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 
EMENTA: 
Compreensão e produção de texto: gêneros textuais - operações de contextualização, 
tematização e textualização. Textualidade: mecanismos de coesão; fatores de 
coerência. A linguagem verbal: modalidades, variedades, registros. Emprego textual e 
discursivo das classes gramaticais. Relações sintáticas e semânticas na produção de 
sentido. Redação Técnica e oficial. 
OBJETIVOS: 
Desenvolver competências e habilidades de uso da Língua Portuguesa, em textos orais 
e escritos, pertencentes a vários gêneros e adequados às diversas situações de 
interação. 
BIBLIOGRAFIA 
ANDRADE, Maria Margarida de. HENRIQUES, Antônio. Língua Portuguesa: noções 
básicas para cursos superiores. 8ª. ed. São Paulo: Atlas, 1989. 
MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKONP, Lubia Schar. Português Instrumental. Porto 
Alegre: Prodil, 1984. 
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. 44. Ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
SENA, Odenildo. A engenharia do texto. Manaus: Editora Valer, 2008. 

ITQ101 QUÍMICA GERAL I 
EMENTA: 
Introdução a química e medidas. Estrutura Atômica (átomos moléculas e íons). 
Propriedade periódica dos elementos. Ligações Químicas. Geometria Molecular. Forças 
intermoleculares, sólidos e líquidos. Reações Químicas em Soluções Aquosas. Cálculos 
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com fórmulas e equações químicas (Estequiometria). 
OBJETIVOS: 
Propciar base teórica sólida em química, relacionando os conteudos teóricos com o 
cotidiano. 
BIBLIOGRAFIA 
Atkins, P., Jones, L. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio 
Ambiente, 3a ed., Bookman, Porto Alegre, 2006. 
Brady, J.E. e Humiston, G.E.; Química Geral; volume 1 e 2, 2a ed., LTC, Rio de 
Janeiro,1986. 
Brady, J.E., Russel, J.W., Holum, J.R. Química a Matéria e Suas Transformações; 
volume 1 e 2, 3a ed., LTC, Rio de Janeiro, 2002. 
Brown, L.T., LeMay Jr., H.E, Bursten, B.E. Química: A Ciência Central. 9a ed., Pearson 
Prentice Hall, São Paulo, 2005.  
Kotz , J. C., Treichel, Jr, P. M. Química Geral e Reações Químicas. Volumes 1 e  2, 5a 
ed., CENGAGE-Learning, São Paulo, 2005. 
Russel, J.B. Química Geral. volumes 1 e 2, 2a ed., Pearson Makron Books, São Paulo, 
1994. 
Maham, B.M., Myers, R.J. Química Um Curso Universitário, 4a ed., Edgard Blucher, 
São Paulo,1995. 

ITQOO6 QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL 
EMENTA 
Normas e segurança de laboratório. Equipamento Básico de Segurança. Principais 
Materiais usados no laboratório. Técnicas Básicas de Laboratório. Preparo de soluções. 
Determinação de acidez e basicidade. Determinação da densidade. Principais reações 
químicas. Solubilidade. Estequiometria. Gases. Energia e Transformação. Cinética 
Química. 
OBJETIVOS 
Estimular a experimentação a partir de suas manifestações no cotidiano, como 
sustentação empírica dos conceitos básicos da química. 
BIBLIOGRAFIA 
Constantino, M.G.; Silva, G.V.J.; Donate, P.M. Fundamentos de Química 
experimental. São Paulo: Edusp, 2004. 
Trindade, D.F. Oliveira, F.P.; Banuth, G.S.L.; Bispo, J.G. Química Básica 
Experimental. 3a Edição. São Paulo: Ícone, 2006. 
Mazalla Jr., W. Introdução à Química. 3a Edição. Campinas: Editora Átomo, 2006. 
Brown, L.T., LeMay Jr., Bursten, H.E. Química: A Ciência Central. 9a Ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2005.  
Kotz , J. C., Treichel, Jr , P. M. Química geral e reações químicas. Volumes 1 e  2 - 
tradução da 5a. edição norte-americana, 2005. 

ITA104 CÁLCULO I 
EMENTA 
Números Reais. Funções. Limite e Continuidade. Derivadas. Integração. 
OBJETIVOS 
Compreender os conceitos de Limite, Continuidade, Derivada e Integral de funções de 
uma variável real, bem como aplicá-los na resolução de problemas teóricos e práticos. 
BIBLIOGRAFIA 
GUIDORIZZI, H. Luiz. Um Curso de Cálculo. 5ª. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. v. 1. 
ÁVILA, G. Cálculo: Funções de uma Variável. 7ª. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. v. 1. 
GONÇALVES, M. B; FLEMMING, D. M. Cálculo A: Funções, Limite, Derivação e 
Integração. 6ª. Ed. São Paulo: Makron Books, 2007. 
STEWART, JAMES, Cálculo. 5ª. ed. São Paulo: Thomson, 2005. v. I. 

ITA125 FÍSICA GERAL I 
Medidas físicas. Vetores. Movimento em uma dimensão. Movimento no plano. Leis de 
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Newton. Aplicações da Lei de Newton. Trabalho e Energia. Lei de Conservação de 
energia. Momento linear. Colisões. Cinemática de Rotação. Dinâmica de Rotação.  
OBJETIVOS 
Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de compreender as Leis de Newton e 
as Leis de Conservação da Energia, do Momento Linear e do Momento Angular, com 
suas aplicações à Dinâmica de uma partícula e de corpos rígidos. 
BIBLIOGRAFIA 
RESNICK, R.; HALLIDAY, D. Física. RJ, Livros Técnicos e Científicos Ltda. v. 1, 7ª Ed. 
2002. 
SEARS, F. W; ZEMANSKY, M. W. Física. 1a ed. RJ, Ao Livro Técnico S. A. vol. 1, 
2003. 
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. SP, Editora Edgard Blücher Ltda. v.1, 
4a ed. 2003. 

ITA127 FÍSICA EXPERIMENTAL I 
Ementa 
Unidades de medidas e erros. Queda livre. Pêndulo simples. Leis de Newton. 
Conservação de momento linear. Cinemática de rotação e momento de inércia.  
OBJETIVOS 
Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de compreender as Leis de Newton e 
as Leis de Conservação da Energia, do Momento Linear e do Momento Angular, com 
suas aplicações à Dinâmica de uma partícula e de corpos rígidos. 
BIBLIOGRAFIA 
Manual da UFAM de Física Experimental. 

ITS062 INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO  
EMENTA 
Definições Básicas. Histórico, Evolução e Geração dos Computadores. Uso e 
Aplicações da Computação. Partes de um Computador: Hardware e Software. Sistemas 
de Numeração: mudança de base e armazenamento em ponto flutuante.  
Algoritmizando a Lógica. Tipos Primitivos. Expressões Aritméticas e Lógicas. Estrutura 
de Controle: Seqüencial, Seleção e Repetição. Introdução a Linguagem C: Comandos 
Básicos e Estruturas de Controle  
OBJETIVOS  
Apresentar os conceitos gerais de informática. Conhecimentos básicos para a utilização 
do computador e do sistema de informática. Apresentar aos alunos fundamentos sobre 
desenvolvimentos em algoritmos, programação de computadores digitais, seu 
funcionamento e sua aplicação na resolução de problemas de caráter geral.   
Ziviani, N. Projeto de Algoritmos com Implementações em Pascal e C. Thompson 
Pioneira, 2004. 
Kernighan, Brian W. C. A Linguagem de Programação. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
Guimarães, A.M., Lages N.A.C., Introdução à Ciência da Computação. Editora LTC, 
1984. 
Guimarães, A.M., Lages N.A.C., Algoritmos e Estruturas de Dados. Editora LTC, 
1985. 
Farrer  H., Algoritmos Estruturados. Editora Guanabara, 1989. 
Forbellone, A.L.V. Lógica de Programação. Editora Makron Books, 2000. 
Date, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. Editora Campus, 2004. 

ITA212 INTRODUÇÃO À ECONOMIA   
EMENTA 
Abrangência e limitações da Economia; Os recursos econômicos e o processo de 
produção; A interação dos agentes econômicos e as questões-chaves da  Economia; O 
sistema e os agentes econômicos e a interação dos agentes econômicos; O processo 
econômico e as questões-chave da economia; Os Desafios Econômicos Mundiais; O 
Mercado; As Contas Nacionais do Brasil; O Sistema de Intermediação Financeira; A 
Moeda; As Relações Econômicas Internacionais; O Balanço Internacional de 
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Pagamentos e o Impacto das Transações Externas; O Significado e 
as Condições do Equilíbrio Macroeconômico; As Variações e as Funções 
Macroeconômicas Básicas. 
OBJETIVOS: 
Caracterizar e analisar criticamente elementos da situação econômica nacional em um 
contexto globalizado e suas implicações na realidade empresarial. 
BIBLIOGRAFIA 
ROSSETI, J.P. Introdução á Economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
MANTEGA, G. A. Economia Política Brasileira. 8. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1995. 
VASCONCELOS, Marco Antonio S. ; GARCIA. Manuel E. Fundamentos de Economia. 
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
HUGON, P. Histórias das Doutrinas Econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 
PINHO, D. B. Manual de Economia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
PASSOS, C. R. M., NOGAMI, O. Princípios de Economia. 5a. Ed. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2005. 
GREMAUD, A. P et. al. Introdução à Economia. São Paulo: Atlas, 2007. 
VICICONT, Paulo E. V. Introdução à Economia. 8ª. Ed. São Paulo: Frase, 2007. 
TEBCHIRANI, F. R. Princípios de Economia: micro e macro. 20a. Ed. Curitiba: Ibpex, 
2006. 
CARVALHO, M. A . de. Economia Internacional. São Paulo: Saraiva, 2005. 

ITE001 INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
EMENTA 
Descrição da área de Engenharia de Produção e campos de atuação, e do perfil dos 
profissionais atuantes nesta área. História da Engenharia de Produção. Fordismo. 
Taylorismo. Produção Enxuta. Tipos de sistemas produtivos. Visitas a empresas e 
palestras de profissionais.  
OBJETIVOS 
Orientar os alunos nas atividades iniciais do curso de Engenharia de Produção, visando 
uma melhor ambientação, bem como estimulá-los ao projeto na área específica do 
curso. 
BIBLIOGRAFIA 
BATALHA, M. O. Introdução à Engenharia de Produção. Rio de Janeiro: Campus, 
2007.  
BAZZO, A. B.; PEREIRA, L.T.V. Introdução à engenharia. 6ª.ed. Florianópolis: UFSC, 
1993. 
BRITO, ROSA MENDONÇA, DA ESCOLA UNIVERSITÁRIA LIVRE DE MANÁOS Ã 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, 95 ANOS CONSTRUINDO 
CONHECIMENTOS, EDUA MANAUS 2004. 
PARDAL, P., LEIZER, L., O BERÇO DA ENGENHARIA BRASILEIRA, REVISTA DE 
ENSINO DE ENGENHARIA, N.1 6, DEZ, PP. 37-40, 1996. 
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; et. al. Administração da produção. 2ª. Ed. São Paulo: 
Atlas. 2002.  

ITA206 TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 
EMENTA 
Introdução à Teoria Geral da Administração, Administração e Suas Perspectivas; A 
Administração e o administrador, as organizações e seu ambiente, e um breve histórico 
do pensamento administrativo; A Abordagem Clássica da Administração, discorrendo 
sobre Taylor e a administração científica, a teoria clássica da administração e a escola 
burocrática. Enfoques Humano e Comportamental, que englobam as Teorias 
Transitivas, a Escola de Relações Humanas, as decorrências da Escola de Relações 
Humanas e a Escola Comportamentalista; Abordagens Estruturalista e do 
Desenvolvimento Organizacional; Teorias Integrativas: Sistêmicas e Contingenciais. 
OBJETIVOS 
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Promover a compreensão da natureza e complexidade do fenômeno administrativo bem 
como de proporcionar uma visão global e integrada das principais áreas funcionais da 
organização moderna. 
BIBLIOGRAFIA 
CHIAVENATO, IDALBERTO. Teoria geral da administração. 7ª. Ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2007.  
ANDRADE, R. O. B.; AMBONI, Néri. TGA: Teoria geral da administração. São Paulo: 
Makron Books, 2006. 
CORREA, Henrique Luiz. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2003. 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. São Paulo: 
ELSEVIER, 2006.  
CORRÊA, Henrique Luiz, Teoria Geral da Administração: abordagem histórica da 
gestão de produção e operações, São Paulo, Atlas, 2003.  
ARAÚJO, Luis César G. de. Teoria geral da administração. São Paulo: Atlas, 2004. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2004.  
KWASNICKA, Eunice Lacava . Introdução à administraçã . 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2004.  
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração. Da revolução 
urbana à revolução digital. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004.  
SILVA, Adelphino Teixeira da. Administração básica. São Paulo: Atlas, 2003. 

ITA115 CÁLCULO II 
EMENTA: 
Funções de Várias Variáveis. Limite e Continuidade. Derivadas Parciais e Funções 
Diferenciáveis. Derivada de ordem superior. Máximos e Mínimos. Integrais Duplas e 
Triplas. 
OBJETIVOS: 
Compreender os conceitos gerais do Cálculo Diferencial e Integral com várias variáveis 
e aplicá-los em problemas práticos e teóricos. 
BIBLIOGRAFIA: 
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. Rio de janeiro: LTC, 2008. 5. ed. v. 
2. 
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. Rio de janeiro: LTC, 2008 . 5. ed. v. 
3. 
FLEMMING, Diva Marília, Funções de Várias Variáveis, Integrais Múltiplas, integrais 
curvilíneas e de superfície. São Paulo: Peterson Prentice Hall, 2006. 
STEWART, James, São Paulo: Cengage Learning, 2008. 5 ed. v. 2. 
ÁVILA, Geraldo. Funções de uma variável. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 7. ed. v. 2. 

ITE007 DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I 
EMENTA 
Etapas de um projeto de um conjunto mecânico e detalhes construtivos. Modelagem 2D 
e 3D, Modelagem de superfícies, padrões gráficos, tolerância de forma e dimensional. 
OBJETIVOS 
Ler e interpretar desenhos mecânicos. 
BIBLIOGRAFIA 
SILVA ARLINDO, C.T., JOÃO SOUSA E LUIS.  DESENHO TÉCNICO MODERNO. LTC 
(Grupo GEN), 2006. 
PROVENZA, F. Projetista de Máquinas. São Paulo: PROVENZA. 
Telecurso 2000, Leitura e interpretação de desenho.  http://www.bibvirt.futuro.usp.br.  

ITA126 FÍSICA GERAL II 
Ementa 
Equilíbrio Estático. Oscilações. Fluidos. Ondas em meio material. Ondas Sonoras. 
Temperatura e Calor. 1a. Lei da Termodinâmica. Teoria Cinética dos Gases. 2a. Lei da 
Termodinâmica. Ciclo de Carnot.  
OBJETIVOS 
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Identificar fenômenos naturais em termos de regularidade e quantificação, bem como 
interpretar princípios fundamentais que generalizem as relações entre eles e aplicá-los 
na resolução de problemas. 
BIBLIOGRAFIA 
RESNICK, R.; HALLIDAY, D. Física. RJ, Livros Técnicos e Científicos Ltda. v. 2, 7ª Ed. 
2002. 
SEARS, F. W; ZEMANSKY, M. W. Física. 1a ed. RJ, Ao Livro Técnico S. A. vol. 2, 
2003. 
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. SP: Editora Edgard Blücher Ltda. v.2, 
4ª Ed. 2003. 

ITA128 FÍSICA EXPERIMENTAL II 
Ementa 
Realização de experimentos nos seguintes assuntos: Mecânica dos Fluidos, Oscilações, 
Ondas e Termologia.  
OBJETIVOS 
Possibilitar a experimentação como sustentação empírica dos conceitos físicos. 
BIBLIOGRAFIA 
RESNICK, R.; HALLIDAY, D. Física. RJ, Livros Técnicos e Científicos Ltda. v. 2 e 3. 
SEARS, F. W; ZEMANSKY, M. W. Física. RJ, Ao Livro Técnico S. A. v. 2 e 3. 
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. SP, Editora Edgard Blücher Ltda. v.2 e 
3. 
TIPLER, P. A., Física, vol. 2, Ed. Guanabara Dois, 1980. 

ITE031 GESTÃO AMBIENTAL 
EMENTA 
Introduçao a ciência do ambiente, a problemática ambiental global. Histórico, conceito e 
evolução do gerenciamento ambiental.  Conscientização ambiental. Sistemas de Gestão 
Ambiental. Avaliação de Aspectos e Impactos ambientais. Gerenciamento de resíduos. 
Auditorias ambientais. Rotulagem ambiental. Análise de ciclo de vida. Certificação 
ambiental e exemplos de implantação de SGA. Produção limpa e eco-desing.  
OBJETIVOS 
Estudar a questão ambiental e a sua relação com os diversos setores da empresa e o 
desenvolvimento de projetos.  
BIBLIOGRAFIA 
BRAGA, B.; et alli. Introdução à Engenharia Ambiental. São Paulo: Prentice Hall. 2ª 
Ed. 2006.  
BARBIERI, José Carlos. GESTÃO AMBIENTAL EMPRESARIAL CONCEITOS, 
MODELOS E INSTRUMENTOS. 2 Edição. São Paulo: Saraiva, 2007. 
SEIFFERT. Mari Elizabete Bernardini . GESTÃO AMBIENTAL: Instrumentos, Esferas 
de Ação e Educação Ambiental. São Paulo: Atlas, 2007. 
SEIFFERT. Mari Elizabete Bernardini. ISO 14001 SISTEMAS DE GESTÃO 
AMBIENTAL: Implantação Objetiva e Econômica. 3ª Edição São Paulo: Atlas, 2007. 
DIAS, Reinaldo. GESTÃO AMBIENTAL: Responsabilidade Social e 
Sustentabilidade. São Paulo: Atlas, 2006 

ITE010 MATERIAIS DE ENGENHARIA 
EMENTA 
Tipos de materiais: Ferro fundido, Aços e suas ligas, Alumínio e suas ligas, cobre e suas 
ligas, Laminados, trefilados. Termoplástico e Termofixo. Ligas  e metais refratários. 
Comportamento mecânico dos materiais. Tratamentos térmicos.  
OBJETIVOS 
Utilizar as características e as propriedades dos materiais, bem como utilizar técnicas de 
análise para aplicações na Engenharia.  
BIBLIOGRAFIA 
BEER, F.P. et al. Mecânica vetorial para engenheiros. 7ª. Ed. São Paulo: McGraw-
Hill, 2006.  
TIMOSHENKO, STEPHEN P. Resistência dos materiais tradução Jose Rodrigues. 
Editora: Ao Livro Técnico Rio de Janeiro. V I, II. 
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COLPAERT, Humbertus, Metalografia dos Produtos Siderúrgicos Comuns. Editora 
Edgard Blucher Ltda. 1974.  

ITE021 METROLOGIA E NORMATIZAÇÃO  
EMENTA 
Conceitos básicos. Unidades e padrões. Parâmetros característicos dos sistemas de 
medição. Erro de medição. Calibração dos sistemas de medição. Controle dimensional e 
geométrico. Instrumentos de medição. Máquinas de medir. Automação do controle 
dimensional. 
OBJETIVOS 
Dar subsídios conceituais de metrologia e conhecimentos práticos aplicados ao controle 
dimensional e qualidade. 
BIBLIOGRAFIA 
AGOSTINHO, O. et al. Tolerâncias, Ajustes, Desvios e Análises de Dimensões. São 
Paulo: Edgard Blücher, 1990. 
GONÇALVES, A. Jr. Metrologia e Controle Geométrico, LMA, UFSC, 1991. 
JÚNIOR, M.S. Metrologia Dimensional: teoria e prática. Ed. Universidade, UFRGS, 
1995. 
LINK, W. Tópicos Avançados da Metrologia Mecânica – Confiabilidade Metrológica e 
suas Aplicações. Sociedade Brasileira de Metrologia, Rio de Janeiro, 2000. 

ITE107 DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR II 
EMENTA 
Desenhos de fundidos, forjados e injetados. Desenhos para fabricação de peças e 
ferramentas, detalhes, forma, tolerâncias, ajustes. Projeto de um conjunto mecânico e 
detalhes construtivos. Modelagem 2D e 3D. 
OBJETIVOS 
Desenvolver projetos mecânicos. 
BIBLIOGRAFIA 
PROVENZA, F. Projetista de Máquinas. São Paulo: PROVENZA. 
DOBROVOLSKI, K. Elementos de Máquinas. Editorial MIR. Moscou Tradução Jose Puig 
Torres.  

ITA120 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS 
EMENTA: 
Conceitos básicos. Classificação, métodos de resolução e aplicações das EDO’s de 1ª 
ordem. EDO’s Lineares: Teoria das soluções e métodos de resolução. Transformada de 
Laplace e Tansformada Inversa de Laplace. 
OBJETIVOS: 
Reconhecer os principais tipos de Equações Diferenciais Ordinárias, bem como suas 
técnicas de resolução e aplicá-las em problemas teóricos e práticos. 
BIBLIOGRAFIA: 
ABUNAHMAN, A.S., EQUAÇÕES DIFERENCIAIS. ED. LTC. 
BOYCE, W.E.; DIPRIMA, R.. Equações diferenciais elementares e problemas de 
valores de contorno, 8ª. Ed. São Paulo: LTC, 2006. 

ITE015 FENÔMENOS DE TRANSPORTE I 
EMENTA 
Propriedades gerais dos fluidos. Pressão e Estática dos fluidos. Cinemática dos fluidos. 
Balanço global e diferencial de massa, energia e momentum. Análise dimensional e 
semelhança. Viscosidade e resistência. Escoamento em tubos. Escoamento livre. 
OBJETIVOS 
Utilizar conceitos de transporte na solução de problemas industriais envolvendo 
movimentos de fluidos. 
BIBLIOGRAFIA 
FOX, R. W., MCDONALD, A. T., PRITCHARD,  P. J. Introdução à mecânica dos 
fluidos. 6ª. ed. São Paulo: LTC, 2006. 
BRAGA FILHO, W. Fenômenos de Transporte para Engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 
2006. 
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SISSON L. E.; PITTS D.R. Fenômenos de Transporte. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 
ITA210 INGLÊS INSTRUMENTAL I 

EMENTA: 
Estratégias de leitura. Técnicas de leituras. Estratégias de Vocabulário. 
OBJETIVOS: 
Desenvolver a habilidade de leitura de textos em Língua Inglesa, por meio de técnicas e 
estratégias de leitura e de vocabulário, de modo a permitir que o aluno melhore o 
desempenho nessa prática; aprimorar a capacidade de utilizar, conscientemente, as 
técnicas e estratégias para que o aluno seja capaz de compreender textos na língua 
alvo, extraindo todas as informações necessárias. 
BIBLIOGRAFIA 
GALANTE, T. P.; PAZARO, S. P. Inglês básico para informática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
1998. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DIAS, R. Reading critically in English. 3 ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002. 
GRELLETT, F. Developing reading skills. Cambridge: Cambridge University Press, 
1996. 
HUTCHINSON, T., WATERS, A. English for specific purpose. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998. 
MUNHOZ, R. Inglês Instrumental: estratégias de leitura, módulo I. São Paulo: Texto 
novo, 2001. 
PIMENTA, S. O., OLIVEIRA, N. A. O domínio da leitura em inglês – a reconstrução 
crítica de textos. Belo Horizonte: Lê, s/d. 

ITE019 MECÂNICA DOS SÓLIDOS I 
EMENTA 
Estática, forças resultantes. Articulações, Engastamento. Cargas concentradas e 
distribuídas. Reação de apoio. Análise das forças cortantes e momentos fletores. 
Diagramas das forças cortantes e momentos fletores. Momento estático e inércia. 
Deformações: definições. Relação deformação-deslocamento. Diagrama tensão- 
deformação. Lei de Hooke. Deformações axiais em barras. Flexão simples plana, 
oblíqua. Secções assimétricas. Flambagem. Projeto de pinos coluna. Cisalhamento em 
vigas longas. Analise de tensões em treliças. Torção e deformação na torção. 
Solicitações compostas.  
OBJETIVOS 
Analisar criticamente a resolução de  um problema estrutural, submetido a um sistema 
de forças qualquer.  
BIBLIOGRAFIA 
TIMOSHENKO, STEPHEN P. Resistência dos materiais tradução Jose Rodrigues. Rio 
de Janeiro: Ao Livro Técnico Rio de Janeiro. V . II 
BEER, F. P; JR,  E. R. J. Resistência dos Materiais. 4ª. ed. São Paulo: Mcgraw-Hill 
Brasil, 2007. 
KOMATSU, J.S., Mecânica dos Sólidos. Florianópolis: EDUFSCAR, 2006. Vol I E II. 

ITA122 METODOLOGIA DA PESQUISA - I  
Ciência e conhecimento científico; conceito de ciência; classificação e divisão da 
ciência; métodos científicos: conceitos e críticas; pesquisa: conceito, tipos e finalidade; 
Elaboração de relatórios, projetos de pesquisa, artigos e monografia. Formatação de 
trabalhos segundo as normas da ABNT. 
OBJETIVOS 
Oportuniza o acesso as informações essenciais para a pesquisa em nível acadêmico e 
na obtenção e produção de material bibliográfico, a partir da elaboração de relatórios e 
resumos, além de apresentação oral e/ou escrita de trabalhos científicos. 
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BIBLIOGRAFIA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e 
documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informação e 
documentação: apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002. 
SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo, Cortez, 2002. 
BARBALHO, Célia Reina Simonetti; Moraes, Suely Oliveira. Guia para normalização 
de teses e dissertações. Manaus, AM: UFAM, 2005. 
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler, em três artigos que se completam. 33ª 
Edição. São Paulo: Cortez, 1997. 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 14. ed. São Paulo: Perspectiva,1998. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3 ed . São Paulo: Atlas, 
1991. 
SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia Científica: a construção do 
conhecimento. 6 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 

ITE017 PESQUISA OPERACIONAL I 
EMENTA 
Introdução à Pesquisa Operacional. Modelagem de problemas em Pesquisa 
Operacional.  Programação linear. Solução gráfica de um Programa de Programação 
Linear. Programação não Linear.  Método Simplex. Teoria das filas. Dualidade. Análise 
de sensibilidade. Introdução à simulação. Utilização de pacotes computacionais. 
OBJETIVOS 
Estudar e utilizar modelos estatísticos e probabilísticos como ferramentas para soluções 
algorítmicas para problemas de otimização, bem como introduzir à simulação como 
procedimento alternativo no caso da existência de modelos analíticos. 
BIBLIOGRAFIA 
EHRLICH, Pierre Jacques. Pesquisa operacional curso introdutório. 5ª. ed. São 
Paulo: Atlas, 1985. 
PUCCINI, Abelardo de Lima. Introdução à programação linear. São Paulo: LTC, 1978. 
SHAMBLIN, James E.; STEVENS, G. T. Pesquisa operacional uma abordagem 
básica.  São Paulo: Atlas, 1979. 

ITE044 ELEMENTOS DE MÁQUINAS 
EMENTA 
Projeto de eixo e árvores. Projeto de chavetas e estrias. Tipos de acoplamento. 
Elementos de união (porca e parafuso). Elementos de transmissão de força: 
engrenagens, polias/correias, correntes. Molas: cilíndrica, cônica, prato. Cabos de aço. 
Dimensionamento de engrenagens. Mancais: de deslizamento, de rolamento e 
rolamentos, Seleção de mancais: critérios e especificação. Elementos de vedação.  
OBJETIVOS 
Desenvolver projetos mecânicos, avaliar a melhor opção de transmissão de força, a 
redução dos custos baseados no dimensionamento de elementos de máquinas. 
BIBLIOGRAFIA 
ZAMPESE, B. Manual de elementos de construção de máquinas. São Paulo: Escola 
Politécnica da USP, 1973.  
DOBROVOLSKI, K. Elementos de máquinas. Moscou: MIR. Tradução José Puig 
Torres, 1980. 

ITE013 ELETRICIDADE GERAL E EXPERIMENTAL 
EMENTA 
Natureza da Eletricidade. Lei de Ohm e potência. Circuitos série, paralelo e mistos. Leis 
de Kirchoff. Análise de circuitos em corrente contínua. Fundamentos do 
eletromagnetismo: Capacitância e dielétricos, circuitos magnéticos, indutância, lei de 
Faraday-Lenz. Análise de circuitos em correntes alternadas. Circuitos trifásicos. Noções 
de transformadores. Máquinas de indução, síncronas e de corrente contínua. 
Fundamentos de acionamentos elétricos. Medição de grandezas elétricas. Laboratório. 
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OBJETIVOS 
Analisar circuitos elétricos, transformadores e máquinas de indução.  
BIBLIOGRAFIA 
ALEXANDER, C.K., SADIKU, M.N.O. Fundamentos de circuitos elétricos. Paraná: 
Bookman, 2007. 
BONACOROSO, N.G. Automação eletropneumática. São Paulo: Érica, 1997. 
BOYLESTAD, R.L., Introdução a análise de circuitos. 10 ed. Prentice Haqll, 2004.  
CREDER, H. Instalações elétricas. 15ª.  ed. São Paulo. LTC, 2007.  
EDMINISTER, J. A; NAHVI, M. Circuitos elétricos. 2ª ed. Bookman, 2006. 
FALCONE, A.G. Motores de indução: manutenção e instalação. São Paulo: LVBA 
Comunicação, 1995. 
FRANCHI, C.M. Acionamentos elétricos. 4ª Ed. São Paulo: Érica, 2000. 
IRWIN, J.D. Análise de circuitos em engenharia. 4ª Ed. Makron Books, 2000. 
TORO, V. Del. Fundamentos de máquinas elétricas. São Paulo: LTC, 1999. 

ITE027 ERGONOMIA E SAÚDE  
EMENTA 
Conceitos em ergonomia; Métodos e técnicas em ergonomia; O organismo humano; 
Antropometria: medidas e aplicações; Biomecânica ocupacional; Posto de trabalho; 
Controles e manejos; Percepção e processamento das informações; Dispositivos de 
informação; Ergonomia do produto; Fatores humanos no trabalho; Organização do 
trabalho; Segurança no trabalho; Ambiente de trabalho. 
OBJETIVOS 
Desenvolver a capacidade de utilização de métodos e técnicas de análise ergonômica 
em projeto de produtos e processos. Identificar aspectos dos processos que requeiram 
cuidados especiais a fim de evitar ou eliminar riscos de acidentes de trabalho, ou danos 
à saúde do funcionário. 
BIBLIOGRAFIA 
IIDA, Itiro. Ergonomia Projeto e Produção. 2ª EDIÇÃO. São Paulo: Edgar Blucher, 
2005. 
DUL, J., WEERDMEESTER, B. Ergonomia Prática, 2ª. Edição. São Paulo: Edgar 
Blucher, 2004. 
SLACK, N. et al. Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 2006. 
BARNES, Ralph M. Estudo de movimentos e de tempos: projeto e medida do 
trabalho.  Edgard Blucher. 1999. 
CARDELLA, Benedito. Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes. São 
Paulo: Atlas, 1999. 
FALZON, Pierre. Ergonomia. São Paulo: Edgar Blucher, 2007. 

ITA106 ESTATÍSTICA 
EMENTA 
Estatística descritiva. Cálculo das probabilidades. Variáveis aleatórias. Modelo de 
distribuição discreta e contínua. Teoria da amostragem e distribuição amostral. 
Estimação de parâmetros. Teste de hipóteses.  
OBJETIVOS 
Apresentar as principais técnicas estatísticas para resolução de problemas. 
BIBLIOGRAFIA  
LARSON, R., FARBER, B., ESTATÍSTICA APLICADA. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2004. 
FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. Curso de estatística. 6ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

ITE018 FENÔMENOS DE TRANSPORTE II 
EMENTA 
Introdução à transferência de calor. Condução de calor uni, bi e tridimensional em 
regime permanente. Condução de calor em regime transiente. Convecção de calor 
natural. Convecção de calor forçada no interior de tubos e sobre superfícies externas. 
Transmissão de calor por radiação. Aplicações dos conceitos a plantas industriais. 
OBJETIVOS 
Utilizar conceitos de transferência de calor na solução de problemas industriais e no 
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desenvolvimento de projetos de sistemas térmicos. 
BIBLIOGRAFIA 
INCROPERA, F. P; DEWITT, D. P. Fundamentos em transferência de calor e massa. 
5ª. ed. São Paulo: LTC, 2003. 
BIRD, R. B.; STEWART, W. R.; LIGHTFOOT, E. N. Fenômenos de Transporte. 2ª. ed. 
São Paulo: LTC, 2004. 
BRAGA FILHO, W. Fenômenos de Transporte para Engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 
2006. 
SISSON L. E.; PITTS D.R. Fenômenos de Transporte. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 
KREITH, F.; BOHN, M. S. Princípios de transferência de calor, São Paulo: Thomson, 
2003. 
MORAN, M. J.; SHAPIRO, H. N.; MUNSON, B. R.; DeWITT, D. P. Introdução à 
engenharia de sistemas térmicos: termodinâmica, mecânica dos fluidos e 
transferência de calor, Rio de Janeiro: LTC, 2005. 

ITE011 MÉTODOS NUMÉRICOS 
EMENTA 
Erros e Sistemas de Numeração. Solução de equações algébricas e transcendentais. 
Solução de equações polinominais. Sistemas de equações lineares e não lineares. 
Interpolação. Ajustamento de curvas. Integração numérica. Solução numérica de 
equações diferenciais ordinárias e sistemas de equações diferenciais.  
OBJETIVOS 
Analisar, interpretar e aplicar os métodos numéricos na solução de equações e sistemas 
de equações lineares e não-lineares. 
BIBLIOGRAFIA 
BARROSO, Leônidas, et al. Cálculo Numérico (Com Aplicações). 2ª.ed. São Paulo : 
Harbra, 1987. 
CLÁUDIO, Dalcídio M.; MARINS, Jussara M. Cálculo Numérico Computacional - 
Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 1989. 
CONTE, S. D. Elementos de Análise Numérica. São Paulo: Globo: 1977. 
(Coleção:  Enciclopédia Técnica Universal Globo) 
FAIRES, J.D.; BURDEN, R. L. Numerical Methods. PWS Publishing Company, 1993. 

ITE012 SISTEMAS DE PRODUÇÃO E ENGENHARIA DE PROCESSOS 
EMENTA 
Os sistemas de produção. Produção focalizada. Planejamento e controle da produção. 
JIT; Sistema Kanban; Redução dos lead times produtivos. Padronização das operações 
e polivalência. A cadeia logística. Processos de produção. Processos especiais.  
OBJETIVOS 
Identificar os sistemas de produção existentes e permitir uma visão geral dos tipos de 
processos industriais. 
BIBLIOGRAFIA 
TUBINO, D.F. Sistemas de Produção: A Produtividade no Chão de Fábrica. Porto 
Alegre: Bookman, 1999. 
SLACK, N. et al. Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 2006. 
HARDING, H. A. Administração da produção. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 1994. 
MOREIRA, D.A. Administração da produção e operações. 2ª ed. Cengage Learning, 
2008. 
LIKER, J.K. et al. O modelo Toyota: 14 princípios de gestão do maior fabricante do 
mundo. Porto Alegre. Bookman, 2005. 

ITE024 TRABALHO DE QUALIFICAÇÃO DO BÁSICO – TQB 
EMENTA 
Desenvolvimento de trabalho teórico-prático, envolvendo conceitos da área da 
Engenharia de Produção. 
OBJETIVOS 
Elaborar um projeto profissional dentro da área de Engenharia de Produção. 
BIBLIOGRAFIA 
SLACK, Nigel (2002). Administração da Produção. 2a ed., Ed. Atlas. 
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MOREIRA, Daniel A. (1993). Administração da Produção e Operações. 1a ed., Ed. 
Pioneira. 
HARDING, H. A. (1992). Administração da Produção. 1a ed., Ed. Atlas. 

ITE025 AUTOMAÇÃO E CONTROLE 
EMENTA 
Fundamentos da automação. Estudo de métodos e tecnologias para sistemas de 
controle discretos. Elementos dos sistemas automatizados: sensores, controladores e 
atuadores. Sistemas supervisórios e interface homem -máquina.  
OBJETIVOS 
Introduzir conceitos básicos de automação de equipamentos, sistemas e processos. 
BIBLIOGRAFIA 
OGATA, K. Engenharia de Controle Moderno. 4 .ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 
2003. 
SILVEIRA, P. R da. Automação e controle discreto. 3ª ed. São Paulo: Érica, 2001. 
SIGHIERI, Luciano; NISHINARI,  Akiyoshi. Controle automático de processos 
industriais: instrumentação. 2. ed. São Paulo : Edgard Blücher, 1998. 
NATALE, F. Automação industrial. 7ª. ed. São Paulo: Érica, 2005. 

ITE026 ENGENHARIA ECONÔMICA 
EMENTA 
Noções de matemática financeira. Juros simples e compostos. Taxas. Métodos de 
análise de investimentos. Substituição de Equipamentos. Fluxo de caixa. Investimento 
inicial, capital de giro, receitas e despesas. Efeitos da depreciação sobre rendas 
tributáveis. Influência do financiamento e amortização. Incerteza e risco em projetos. 
Análise de viabilidade de fluxo de caixa final. 
OBJETIVOS 
Identificar e analisar elementos matemático-financeiros com vistas a sua aplicação na 
gestão de projetos e empresas. 
BIBLIOGRAFIA 
POMPEO, José Nicolau, HAZZAN, Samuel. Matemática Financeira. 6ª ed, São Paulo: 
Saraiva, 2007. 
ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira e Suas Aplicações. 10ª. ed, São 
Paulo: Atlas, 2008. 
VERAS, Lilia Ladeira. Matemática Financeira. 6ª. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática Financeira. 7ª. ed. São Paulo: Atlas, 
2001. 
FAROS, Clóvis de. Matemática Financeira. 9ª. ed. São Paulo: Atlas, 1982. 
BRUNI, Adriano Leal; FAMA, Rubens. Matemática Financeira com HP 12 C e Excel. 
4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
ALBERTON, Anete; DACOL, Silvana. Calculadora HP-12C passo a passo. 3ª. ed. 
Florianópolis: Visual Books, 2008. 
ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 
2007. 

ITE009 ENSAIOS MECÂNICOS  
EMENTA 
Conceitos sobre ensaios destrutivos e não destrutivos.  Dureza: Brinnel, Rochwell, 
Vickers e suas derivações. Ensaio: a tração, compressão, flexão, torção, de impacto, 
dobramento e embutimento. Instrumentos de medição. Avaliações de medição. 
OBJETIVOS 
Conhecer as características de um dado material e avaliar seu comportamento em uma 
aplicação ou transformação dada. 
BIBLIOGRAFIA 
DOBROVOLSKI, K. Elementos de máquinas. Moscou: MIR. Tradução José Puig 
Torres, 1980. 
MANUAL DO ENGENHEIRO MECÂNICO:  tomo II  Editora HEMUS  São Paulo.       
CUNHA, L.S., Manual prático do Mecânico. Editora Hemus, 2006. 
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ITE028 GESTÃO DA QUALIDADE 
EMENTA 
Qualidade: uma filosofia de gestão: definições de qualidade orientadas ao cliente e 
qualidade como uma estratégia competitiva. O envolvimento dos trabalhadores: a 
mudança cultural e o desenvolvimento de recursos humanos. Gerenciamento da rotina e 
gerenciamento das melhorias. Melhoria contínua: o processo de solução de problemas, 
o ciclo PDCA e os círculos de controle da qualidade. Os custos da má qualidade: custos 
da prevenção, custos de inspeção, custos de falhas internas e externas. Estrutura 
normativa da qualidade (Série ISO 9000). Ferramentas da Qualidade. Controle 
Estatístico de Processo. 
OBJETIVOS 
Compreender a evolução da gerência da qualidade nas empresas; entender como 
funciona a gestão da qualidade nas empresas, identificar e propor soluções para 
problemas de qualidade, bem como, conhecer as normas que regem a Qualidade nas 
empresas. 
BIBLIOGRAFIA 
PALADINI, Edson Pacheco. Avaliação estratégica da qualidade. São Paulo: Atlas, 
2002. 
PALADINI, Edson Pacheco; CARVALHO, Marly Monteiro de. Gestão da qualidade: 
teorias e casos. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
MELLO, Carlos. H. P. et al. Iso 9001:2000. São Paulo: Atlas, 2002. 
JURAN, Joseph M. A. Qualidade desde o projeto. 2ª. ed., São Paulo: Thomson 
Pioneira, 2002. 
JURAN, JOSEPH M. Controle da qualidade. Porto Alegre: Makron Books, 1992. v. 4. 
FALCONI, Vicente. Controle da qualidade total - no estilo japonês. 8ª. ed. São Paulo: 
DG, 2004. 

ITE048 LABORATÓRIO DE FENOMENOS DE TRANSPORTE 
EMENTA 
Estática e dinâmica de fluidos. Transferência de calor em estado estacionário.  
OBJETIVOS 
Aplicar os conhecimentos de fenômenos de transporte em aplicações práticas e de 
laboratório. 
BIBLIOGRAFIA 
FOX, R. W., MCDONALD, A. T., PRITCHARD,  P. J. Introdução à mecânica dos 
fluidos. 6ª. ed. São Paulo: LTC, 2006. 
BRAGA FILHO, W. Fenômenos de Transporte para Engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 
2006. 
SISSON L. E.; PITTS D.R. Fenômenos de Transporte. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 
INCROPERA, F. P; DEWITT, D. P. Fundamentos em transferência de calor e massa. 
5ª. ed. São Paulo: LTC, 2003. 
BIRD, R. B.; STEWART, W. R.; LIGHTFOOT, E. N. Fenômenos de Transporte. 2ª. ed. 
São Paulo: LTC, 2004. 
KREITH, F.; BOHN, M. S. Princípios de transferência de calor, São Paulo: Thomson, 
2003. 
MORAN, M. J.; SHAPIRO, H. N.; MUNSON, B. R.; DeWITT, D. P. Introdução à 
engenharia de sistemas térmicos: termodinâmica, mecânica dos fluidos e 
transferência de calor, Rio de Janeiro: LTC, 2005. 

ITE022 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO - PCP 
EMENTA 
PCP e os Sistemas Produtivos; Previsão da Demanda; Planejamento Estratégico da 
Produção; Planejamento-mestre da produção; Programação da Produção; Modelos de 
Controle de Estoques; Seqüenciamento da Programação da Produção; Programação 
Puxada da Produção - Sistema Kanban; Emissão, Liberação, Acompanhamento e 
Controle da Produção. 
OBJETIVOS 
Entender e estruturar sistemas de planejamento e controle da produção que garantam a 
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eficiência empresarial dentro dos modernos conceitos de produtividade e qualidade. 
BIBLIOGRAFIA 
TUBINO, Dálvio F. Planejamento e Controle da Produção: Teoria e Prática. São 
Paulo: Atlas, 2007. 
TUBINO, Dalvio Ferrari. Manual de planejamento e controle da produção. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2000. 
MOURA, Reinaldo A . Kanban: a Simplicidade do Controle da Produção. Instituto 
IMAM, 2003. 
CORRÊA, Henrique; GIANESI, Irineu G.N.; CAON, Mauro. Planejamento, 
programação e controle da produção. São Paulo: Atlas, 2007. 

ITE046 PROJETOS MECÂNICOS 
EMENTA 
Concepção e execução de projetos mecânicos. 
OBJETIVOS 
Desenvolver as fases de concepção e executar projetos mecânicos, utilizando 
ferramentas manuais de usinagem, máquinas ferramentas convencionais (tais como: 
torno mecânico, plaina limadora, fresadora, furadeiras e serradora mecânica), bem 
como as operações básicas de soldagem. 
BIBLIOGRAFIA 
FREIRE, J.M. Fundamentos de Tecnologia – Instrumentos e Ferramentas Manuais. 
2. ed. Rio de Janeiro : Interciência, 1989. 
FREIRE, J.M. Fundamentos de Tecnologia Mecânica - Máquinas de Serrar e de Furar. 
Rio de Janeiro : LTC Editora, 1983. 
FREIRE, J.M. Fundamentos de Tecnologia Mecânica - Máquinas Limadoras e 
Retificadoras. Rio de Janeiro : LTC Editora, 1975. 
FREIRE, J.M. Fundamentos de Tecnologia Mecânica - Torno Mecânico. R.J. : LTC 
Editora, 1984. 
FREIRE, J.M. Fundamentos de Tecnologia Mecânica - Fresadora. R.J. : LTC Editora, 
1983. 
STEMMER, C.E. Ferramentas de Corte I. 4. ed. Florianópolis : Editora da UFSC, 1995. 
STEMMER, C.E. Ferramentas de Corte II. 1. ed. Florianópolis : Editora da UFSC, 
1992. 
Desenho técnico - Dobramento de cópia-NBR13142-12/1/96 
Desenho técnico - Elaboração das listas de itens -NBR13272-12/1/96 
Aplicação de linhas em desenhos - Tipos de linhas - Larguras das linhas-NBR8403-
12/1/96 
Apresentação da folha para desenho técnico-NBR10582-12/1/96 
Cotagem em desenho técnico-NBR10126-12/1/96 
Desenho técnico-NBR10647-12/1/96 
Desenho técnico - Emprego de escalas-NBR8196-12/1/96 
Desenho técnico - Referência a itens -NBR13273-12/1/96 
Execução de caracter para escrita em desenho técnico-NBR8402-12/1/96 
Folha de desenho - Leiaute e dimensões-NBR10068-12/1/96 
Princípios gerais de representação em desenho técnico-NBR10067-12/1/96 
Representação convencional de partes roscadas em desenhos técnicos-NBR8993-
12/1/96 
Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho técnico-NBR12298-
12/1/96 
Representação simplificada de furos de centro em desenho técnico-NBR12288-12/1/96 
Tolerâncias geométricas - Tolerâncias de forma, orientação, posição e batimento - 



 

 

39 

Generalidades, símbolos, definições e indicações em desenho-NBR6409-12/1/96. 
ITE047 TERMODINÂMICA PARA ENGENHARIA 

EMENTA 
Propriedade de uma substância pura. Estudo geral dos gases perfeitos e vapores. 
Trabalho e calor. Primeira lei da termodinâmica. Entalpia. Segunda lei da 
termodinâmica. Entropia. Energia. Mistura de Gases. Estudo geral dos ciclos 
termodinâmicos. Tabelas, diagramas e softwares. 
OBJETIVOS 
Aplicar os conhecimentos de termodinâmica na análise, projeto e resolução de 
problemas industriais. 
BIBLIOGRAFIA 
BORGNAKKE, C., WYLEN, G. J. Van., SONTAG, R., Fundamentos da 
Termodinâmica. 4ª. ed. São Paulo: Edguard Blucher, 1ª Edição, 2001.  
WYLEN, G. J. Van., SONTAG, R., BORGNAKKE, C., Fundamentos da 
Termodinâmica Clássica. 4ª. ed. São Paulo: Edguard Blucher, 2001.  
SONTAG, R., Introducao a Termodinâmica para engenharia. 1ª. ed. São Paulo: LTC, 
2003.    
LEVENSPIEL, Octave. Termodinâmica Amistosa Para Engenheiros. São Paulo: 
Edgard Blucher, 2002. 
MORAN, M.J., Princípios de Termodinâmica para Engenharia, LTC, 2002. 

ITE032 GESTÃO DA MANUTENÇÃO 
EMENTA 
Introdução à Confiabilidade: medidas de confiabilidade e distribuições de tempo de vida. 
Confiabilidade de componentes em série e Paralelo. FMEA e FTA. A função 
manutenção. Organização e Planejamento da Manutenção. Manutenção Preventiva x 
Manutenção Corretiva. Inspeção periódica e manutenção em grupos de equipamentos. 
Estudo dos tempos de manutenção. Determinação de intervalo ótimo de manutenção. 
Manutenção Produtiva Total. 
OBJETIVOS 
Entender como funciona o gerenciamento da manutenção, elaborar planos de 
manutenção, ter noções de custos de manutenção confiabilidade, bem como, conhecer 
as funções básicas da manutenção industrial, os métodos aplicados à manutenção 
industrial e os sistemas de informação na manutenção industrial. 
BIBLIOGRAFIA 
AFFONSO, L. O. A. Equipamentos mecânicos-análise de falhas e solução de 
problemas.  Qualitymark, 2006. 
BÉRGAMO FILHO, Valentino. Confiabilidade básica e prática. São Paulo: Edgard 
Blücher, 1997. 
HELMAN, H. Análise de falhas: aplicação dos métodos de fmea e fta.  
HIGGINS, R. (1998). Maintenance Engineering Handbook. 5. ED. MC GRAW HILL. 
LAFRAIA, J. R. B. Manual de confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade. 3ª. 
ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2008. 
MIRSHAWKA, V.; OLMEDO, N.. Manutenção combate aos custos da não-eficácia - a 
vez do brasil. Makron Books, 1993. 
MONCHY, F. (1989). A FUNÇÃO MANUTENÇÃO. DURBAN. 
NEPOMUCENO, L. X. Técnicas de manutenção preditiva. São Paulo: Edgard 
Blücher, 1999. v. I e II. 
VIANA, H. R. G. Planejamento e controle da manutenção. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2002. 

ITE033 LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS 
EMENTA 
Conceitos Básicos de Logística. O Sistema Logístico: subsistemas e objetivos. Nível de 
Serviço ao Cliente. Custos Logísticos. Principais trade-off logísticos. O Subsistema 
Logística de Suprimentos. O Subsistema Distribuição Física. Gestão da Cadeia de 
Suprimentos (Supply Chain Management). Gerenciamento de Estoques. Tópicos 
Especiais. 
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OBJETIVOS 
Conhecer a  Logística como forma do gerenciamento empresarial, de gerenciamento da 
cadeia de suprimento, desenvolvendo competências na configuração e na 
operacionalização de sistemas logísticos de forma a possibilitar o aumento da 
competitividade no mercado.  
BIBLIOGRAFIA 
NOVAES, Antônio Galvão. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. 3ª 
ed. Rio de Janeiro: Campus, 2007. 
POZO, Hamilton. Administração de materiais: uma abordagem logística. 4ª. ed. São 
Paulo: Atlas, 2007. 
WANKE, Peter. Gestão de estoques na cadeia de suprimento: decisões e modelos 
quantitativos. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2008. (Coleção COPPEAD de Administração) 
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. 5ª. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2006. 
BOWERSOX, D. J; CLOSS, D.J. Logística Empresarial. São Paulo: Atlas, 2001. 
CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - 
estratégia, planejamento e operação. São Paulo: Prentice Hall, 2008. 
FIGUEIREDO, Kleber Fossati; FLEURY, Paulo Fernando; WANKE, Peter. Logística e 
Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. São Paulo: Atlas, 2003. (Coleção 
COPPEAD de Administração) 
FLEURY, Paulo Fernando at al. Logística empresarial: A Perspectiva Brasileira. São 
Paulo: Atlas, 2000.  
LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. São 
Paulo: Prentice-Hall, 2003. 
MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. Administração de materiais 
e recursos patrimoniais. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
CHING, Hong Yuh. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada. 3ª. ed. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
CORREA, Henrique L, GIANESI, Irineu G.N. e CAON, Mauro. Planejamento, 
programação e controle da produção MRP II/ERP. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
CAMPOS, R. R.; ALT, Martins G. P. Administração de materiais e recursos 
patrimoniais. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

ITE034 PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO 
EMENTA 
Fundamentos do Desenvolvimento de Produtos; Morfologia do Processo de Projeto de 
Produtos; Projeto Informacional e Requisitos de Projeto; Projeto Conceitual e Geração 
de Soluções; Triagem de Soluções; Projeto Preliminar e Projeto Detalhado; Conceito 
Ampliado de Produto – Serviços; Projeto de Produto e a Variável Ambiental – ACV; 
Estudo do Valor Econômico Agregado; Histórico da Metodologia; Levantamento de 
Funções e Grau de importância; Método de redução de custos e análise de falhas em 
produtos; Taxa de Valor Agregado e Benchmark de produto. 
OBJETIVOS 
Desenvolver projetos de produto, incorporando no processo de projeto os elementos 
simbólicos e tecnológicos da cultura industrial. 
BIBLIOGRAFIA 
ROZENFELD et al. Gestão de desenvolvimento de produtos: uma referência para a 
melhoria do processo. São Paulo: Saraiva, 2006. 
BAXTER, Nike. Projeto de produto: um guia prático para o desenvolvimento de novos 
produtos. 2ª. ed. Edgar Blucher, 2003. 
TAKAHASHI, Sérgio. Gestão de inovação de produtos. Rio de Janeiro: Campus, 
2006. 
PAHL, Gerhard; BEITZ, Wolfgang; FELDHUSEN, Jorg. Projeto na engenharia. São 
Paulo: Edgard. Blucher, 2005. 
MACHADO, Márcio Cardoso. TOLEDO, Nilton Nunes. GESTÃO DO PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS: Uma Abordagem Baseada na Criação de 
Valor. 1ª Edição.São Paulo: Atlas, 2008. 
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MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick. IMPLEMENTAÇÃO DO QFD PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS. São Paulo: Atlas, 2008. 

ITE034 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
EMENTA 
Escolas estratégicas. Análise das forças competitivas e da cadeia de valor da empresa. 
Modelo de tomada de decisões estratégicas: Análise de competitividade. Descrição da 
estratégia. Aplicações e Implementação da estratégia. Resistência à mudança. Visão 
geral do comportamento estratégico. 
OBJETIVOS 
Compreender e implementar modelo de tomada de decisões estratégicas, bem como, 
avaliar e alinhar a implementação e o resultado da estratégia empresarial. 
BIBLIOGRÁFIA 
ANSOFF, H. Igor. A Nova Estratégia Empresarial. 4ª. São Paulo: Atlas, 2001. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Estratégia Empresarial e Vantagem 
Competitiva. 5ª. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
MINTZBERG, Henry et al. Safári de Estratégia. Porto Alegre: Bookman, 1999. 
PORTER, Michael E. Estratégia Competitiva. 2ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
KAPLAN, Roberto S.; NORTON, David. P. Alinhamento: utilizando o "Balanced 
Scorecard" para criar sinergia. Rio de Janeiro: Campus, 2006. 
 

ITE050 PSICOLOGIA DO TRABALHO 
EMENTA 
Psicologia organizacional, Motivação e satisfação no trabalho. Comportamento humano 
nas organizações. Indivíduo e organização. Psicologia do trabalho. Psicologia e 
diagnóstico organizacional. Desenvolvimento organizacional. Estrutura e funcionamento 
das organizações. Modelo teórico metodológico para o diagnóstico da cultura 
organizacional. Estratégias de mudanças a partir da cultura organizacional. 
OBJETIVOS 
Fazer uma intersecção entre as diferentes ciências e a psicologia para compreensão o 
sujeito em suas relações no ambiente de trabalho, desenvolvendo análises crítica-
reflexiva sobre o sobre o sujeito e sua relação com o trabalho; sobre os aspectos 
relacionados à subjetividade humana; sobre a percepção da relação deste sujeito com o 
social, sua identidade e relação com o universal laboral; bem como conscientizar sobre 
valores, atitudes e relações no universo da organização. 
BIBLIOGRAFIA 
KRUMM, Diane. Psicologia do Trabalho. São Paulo: LTC, 2005. 
TEIXEIRA, L. H. G. Cultura organizacional e projeto de mudança em escolas 
públicas. São Paulo: UMESP - ANPAE, 
ATKINSON, P. Criando mudança cultural: estratégias para o sucesso. Petrópolis: 
Vozes, 2000. 
CULTURA E SAÚDE NAS ORGANIZAÇÕES. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
HELLER, R. Como tomar decisões. São Paulo: Publifolha, 1999. 
SANTOS, F. C. A Estratégia de recursos humanos: dimensões competitivas. São 
Paulo - SP: Atlas, 1999. 
WOOD Jr., T. Mais leve que o ar: gestão empresarial na era de gurus, curandeiros 
e modismos gerenciais.S.l.: Atlas, 1997. 
COMPORTAMENTO HUMANO II: tudo (ou quase tudo) que você gostaria de saber 
para viver melhor. Santo André: ESETec Editores Associados, 2003. 
DIMITRIUS, J.; MAZZARELLA, M. Decifrar pessoas: como entender e prever o 
comportamento humano. São Paulo: Elsevier, 2000. 
GOBBI, S. L. Teoria do cão e abordagem centrada na pessoa: uma possível 
compreensão do comportamento humano. São Paulo: Vetor Editora Psicopedagogia 
Ltda, 2002. 
KANAANE, R. Comportamento humano nas organizações: o homem rumo ao 
século XXI. São Paulo: Atlas, 1999. 
SLATER, L. Mente e cérebro: dez experiências impressionantes sobre o 
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comportamento humano. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. 
WEISINGER, H. Inteligência emocional no trabalho. São Paulo: Objetiva 1997. 

ITE036 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
EMENTA 
Introdução à TI; contexto Gestão e Conceitos; Motivação e Objetivos na TI; tecnologia e 
sistemas de informação; gerindo as informações das organizações; A TI como fator de 
competitividade. Tendências em TI. 
OBJETIVOS 
Estudar as diferentes categorias de sistemas de informação. e desenvolver métodos 
para criação de uma consistente estrutura de informações na organização, que possa 
oferecer o adequado suporte as estratégias organizacionais. 
BIBLIOGRAFIA 
DAY, George S., SCHOEMAKER, Paul J. H, GUNTHER, Robert E. A visão de wharton 
school. Porto Alegre: Bookman, 2003. 
LAUDON, K.C.; LAUDON, J.P. Sistemas de informação com internet. 4ª. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 1999. 
O´BRIEM, J. A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da 
internet. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 
REZENDE, Denis Alcides, ABREU, Aline França. Tecnologia da informação: aplicada 
a sistemas de informação empresariais. 5ª. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
SORDI, José Osvaldo de. Tecnologia da informação aplicada aos negócios. São 
Paulo: Atlas, 2003. 
STAIR, R.M. Princípios de sistemas de informação: uma abordagem gerencial. 4ª. 
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

ITE051 TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO I 
EMENTA 
Classificação dos Processos de Fabricação. Noções de Deformação Plástica dos 
Materiais. Forjamento, Laminação, Trefilação. Extrusão. Embutimento. Dobramento. 
Estampagem. Metalurgia do Pó. 
OBJETIVO 
Determinar o processo de fabricação mais adequado para uma dada peça 
BIBLIOGRAFIA 
PAGODIN, G..I- ALEXEEV,N.A.- RAZUMOV, N.D.  Processos  Progressivo em la 
Construccion de Maquinaria- Editorial MIR MOSCOU- tradução de  Antonio Molina 
Garcia. 
MARCOS, F., Corte e dobragem de chapas Editora: HEMUS Livraria editora limitada 
Rio de Janeiro. 
DIETER, G. R.  Mechanical Metallurgy Editora: McGraw-Hill Kogakusha Ltd. Japan. 

ITE038 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
EMENTA 
Metodologia de desenvolvimento de projetos; Fases e componentes de um projeto; 
Planejamento e controle de projetos; Programação temporal de projetos; Ferramentas 
computacionais de apoio ao projeto. O ciclo de vida do projeto. As funções 
administrativas no projeto: o gerente do projeto, organização da equipe. Planejamento e 
estruturação do projeto. Redes e seqüenciamento de atividades. Cálculo de datas. 
Programação: cronogramas de Gantt, minimização de custos. Homogeneização de 
Recursos. Orçamentos. Controle físico e financeiro do projeto. Interligação do projeto 
com a empresa. 
OBJETIVOS 
Estudar os conceitos teóricos e metodologia de apoio ao desenvolvimento de projetos, 
bem como, solucionar problemas de forma estruturada, trabalhando em equipe e 
utilizando ferramentas computacionais modernas no planejamento e controle de 
projetos. 
BIBLIOGRAFIA 
RABECHINI Jr., Roque; CARVALHO, Marly Monteiro de. GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS NA PRÁTICA: CASOS BRASILEIROS. São Paulo: Atlas, 2006. 
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RABECHINI Jr., Roque; CARVALHO, Marly Monteiro de.  CONSTRUINDO 
COMPETÊNCIAS PARA GERENCIAR PROJETOS: Teoria e Casos. 2 ED. São Paulo: 
Atlas  2007 
VALERIANO, Dalton, MODERNO GERENCIAMENTO DE PROJETOS, São Paulo: 
Prentice Hall, 2005, 
MAXIMIANO, A. C. A. ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS: COMO TRANSFORMAR 
IDÉIAS EM RESULTADOS. SÃO PAULO: ATLAS, 3ª Edição. 2008. 
VERZUH, E. MBA COMPACTO - GESTÃO DE PROJETOS. SÃO PAULO: CAMPUS, 
2000. 
DUFFY, MARY. GESTÃO DE PROJETOS. EDITORA CAMPUS. 
KERZNER, HAROLD. GESTÃO DE PROJETOS: AS MELHORES PRÁTICAS. 
BOOKMAN. 
TIGRE, PAULO B. GESTÃO DA INOVAÇÃO. ELSEVIER. 

ITE052 GESTAO DE CUSTOS 
EMENTA 
Conceitos, princípios e métodos de apuração de custos, instrumentos para compreender 
os mecanismos de formação, apuração e análise de custos, utilização das informações 
de custos para o planejamento e controle das atividades empresariais, bem como para a 
determinação de estratégias de produção e de comercialização, elaboração e análise de 
sistemas de custos. Centros de custo, custeio por absorção, custeio direto e indireto, 
custeio integral, custeio por atividades. 
OBJETIVOS 
Compreender o processo de formação dos custos de produção e executar análises 
rotineiras de custos, preparando e utilizando Informações de custos no processo 
decisório empresarial. 
BIBLIOGRAFIA 
BACKER, Morton & JACOBSEN, Lyle. Custos: um enfoque administrativo. São 
Paulo: Atlas. 1973.  
BORNIA, Antônio César. Análise gerencial de custos: aplicação em empresas 
modernas. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade de Custos. São Paulo: 
Atlas. 1999.  
JOHNSON, H. Thomas, KAPLAN, Robert S. Contabilidade Gerencial: a restauração 
da relevância da Contabilidade nas empresas. Rio de Janeiro: Editora Campus, 
1993. 
KLAUSER, Ludwig J. M. Custo Industrial. São Paulo: Ed. Atlas AS. 1962.  
LEONE, George Sebastião Guerra. Curso de Contabilidade de Custos. São Paulo: 
Atlas SA. 1997.  
LEONE, George Sebastião Guerra. Custos: Planejamento, Implantação e Controle. 
São Paulo: Ed. Atlas AS. 1992.  
LEONE, George Sebastião Guerra. Custos: Um Enfoque Administrativo. Rio de 
Janeiro: Ed. FGV. 1979.  
MAHER Michael. Contabilidade de Custos. São Paulo: Atlas, 2001 
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

ITE039 GESTÃO DE OPERAÇÕES 
EMENTA 
Conceitos sobre gestão de operações, organização e métodos nas organizações e sua 
importância. Competitividade na área de negócios, cadeia de operações e competência 
para a sobrevivência. Sistemas de informações essenciais (ERPs) e as filosofias de 
gestão JIT, CQT; OPT, Poka-Yoke, FMEA. 
OBJETIVOS 
Compreender a importância da cadeia de operações de toda uma organização, bem 
como das competências que envolvem diretamente a área de negócio, atentando para 
sua competitividade e capacidade de sobrevivência. 
BIBLIOGRAFIA 
CORRÊA, Henrique L.; CAON, Mauro. Gestão de serviços. São Paulo: Atlas, 2003. 
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JOHNSTON, Robert; CLARK, Graham. Administração de operações de serviços. 
São Paulo: Atlas, 2002. 
CORREA, Henrique L., CORREA, Carlos A. Administração de Produção e 
Operações. São Paulo: Atlas, 2004. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração de Processos. São Paulo: 
Atlas, 2006. 
CONTADOR, J. C. (Org.). Gestão de operações: a engenharia de produção a 
serviço da modernização. 2ª. Edição. São Paulo: Edgard Blucher, 1998. 

ITE040 PROJETO DE UNIDADES PRODUTIVAS 
EMENTA 
Metodologia do projeto de instalações. Unidades típicas das instalações produtivas. 
Estratégias de produção. Dimensionamento dos fatores de produção. Centros de 
produção, logística interna e sistemas de movimentação. Ergonomia, segurança e 
higiene das instalações. Desenvolvimento do layout. Modelagem física e de fluxos. 
Formalização e documentação do projeto de unidades produtivas. 
OBJETIVOS 
Projetar o arranjo técnico-organizacional de uma unidade produtiva, considerando as 
interações entre homem, materiais e equipamentos e ser capaz de expressar seus 
resultados através representações gráficas. 
BIBLIOGRAFIA 
BALLOU, RONALD H. LOGÍSTICA EMPRESARIAL: TRANSPORTES, 
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E ORGANIZAÇÃO FÍSICA. ED. ATLAS, SÃO 
PAULO, 1993. 
MAYNARD, H. B. MANUAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO: INSTALAÇÕES 
INDUSTRIAIS. EDGAR BLUCHER. 
SLACK, NIGEL. ET. AL. ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO. ATLAS, 2006. 

ITE053 TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO II 
EMENTA 
Uniões fixas por processos de soldagem. Tipo de solda e suas características. 
Processos contínuos. Solda por Brasagem, solda ponto, solda por projeção.  
OBJETIVOS 
Analisar a viabilidade da utilização do processo de soldagem, adequado à construção 
de máquinas e estruturas. 
BIBLIOGRAFIA: 
PAGODIN, G.I., ALEXEEV, N.A.- RAZUMOV, N.D.  Processos  Progressivo em la 
Construccion de Maquinaria- Editorial MIR MOSCOU- tradução de  Antonio Molina 
Garcia. 
SENAI/AM, Centro de formação profissional Waldomiro Lustoza, Tecnologia de 
Soldagem. 

ITE054 TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO III 
EMENTA 
Fundamentos da teoria da usinagem. Classificação dos processos de usinagem. 
Ferramentas de corte; princípios da cunha de corte; materiais para ferramentas; ângulos 
de ferramentas e sua influência no desempenho; ferramentas para torno; codificação e 
seleção de ferramentas de metal duro para torno. Rebolos, princípio de funcionamento, 
constituição, classificação e seleção. Para as operações de torneamento, retificação e 
eletroerosão abordar: tipos de máquinas; acessórios básicos; campo de aplicação: 
princípio de funcionamento; operações fundamentais, parâmetros de usinagem, cálculos 
básicos de força e potência de corte (torno e retífica), corrente, Noções de planejamento 
de processo. Condições econômicas de usinagem. Noções de programação manual de 
máquinas CNC. 
OBJETIVOS 
Avaliar, julgar e planejar um processo de usinagem, selecionando os equipamentos e 
ferramentas necessários para execução, bem como determinar tempos de operação pra 
a fabricação. 
BIBLIOGRAFIA 
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FERRARESI, D. Fundamentos da Usinagem dos Metais. Editora Blüncher LTDA São 
Paulo. 
SENAI/AM Centro de formação profissional Waldomiro Lustoza - Mecânico de 
Usinagem. 

ITE041 AVALIAÇÃO E APOIO À TOMADA DE DECISÃO 
EMENTA 
Introdução ao uso dos micros, sistemas de apoio à decisão, análise de custo-volume-
lucro, otimização linear pelo método simplex, gerência de estoque, arvores de decisão, 
PERT-COM, otimização de fila e análise de séries temporais. Análise multicritério, DEA. 
OBJETIVOS 
Estudar os conceitos e técnicas básicas de gerenciamento de projetos que auxiliem o 
profissional na tomada de decisão e ainda, mobilizar habilidades para desenvolver 
projeto na área de Engenharia de Produção.  
BIBLIOGRAFIA 
CUKIERMAN, Z.S. O MODELO PERT/CPM APLICADO A PROJETOS. RIO DE 
JANEIRO: QUALITYMARK EDITORA LTDA., 1993. 
HIRSCHFELD, H. PLANEJAMENTO COM PERT-CPM E ANÁLISE DO 
DESEMPENHO. SÃO PAULO: ATLAS, 1985. 
PRADO, D. ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS COM PERT/CPM. RIO DE JANEIRO: 
LIVROS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS EDITORA S.A., 1984. 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A GUIDE TO THE PROJECT MANAGEMENT 
BODY OF KNOWLWDGE: PMBOK GUIDE. PENSYLVANIA USA: PMI INC., 2000. 
VALERIANO, D.I. GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO E ADMINISTRAÇÃO POR 
PROJETOS: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E ENGENHARIA. SÃO PAULO: 
MAKRON BOOKS, 2001. 
GOMES, F.A.M. TOMADA DE DECISÕES EM CENÁRIOS COMPLEXOS. THOMSON 
PIONEIRA. 

ITE331 CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
EMENTA 
Ética. Legislação. Sistema Profissional. Código de Ética Profissional e Sanções 
Disciplinares. Leis Correlatas. Relações humanas no contexto profissional e social. 
Importância do conhecimento inter e intrapessoal para o desenvolvimento profissional e 
o crescimento pessoal. 
OBJETIVOS 
Promover entendimento sobre a importância de uma postura ética, embasada na 
filosofia das relações humanas para o desenvolvimento pessoal e profissional. 
BIBLIOGRAFIA 
PIAZZA, Gilberto. Fundamentos da Ética e Exercício Profissional em Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, Ed. 2002. 
FELA, Moscovici. Desenvolvimento interpessoal: treinamento em grupo. 17ª. ed. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 2008. 
MORGAN, Gareth. Imagens da organização: edição executiva. 2ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2002. 

ITE049 EMPREENDEDORISMO 
EMENTA 
Planos de negócios simplificados. Criação e lançamento de uma empresa no mercado. 
Análise das forças centrais da empresa emergente e perfil do empreendedor. 
Características do empreendedor e exercício de negociação. Criatividade. Princípios 
fundamentais de marketing para a empresa emergente. Planejamento financeiro nas 
empresas emergentes. Conceitos básicos de legislação empresarial para pequenos 
empresários. Conceitos básicos de propaganda aplicados a empresas emergentes. 
Mudança organizacional. Estudo de casos. 
OBJETIVOS 
Estudar o conceito de empreendedorismo, relacionando ações implementadas no 
cotidiano empresarial para criação do seu próprio negócio. 
BIBLIOGRAFIA 
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CHIAVENATO, Idalberto. Vamos abrir um novo negocio? São Paulo: Makron Books, 
1995. 
DEGEN, Ronald Jean. O Empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. 
Colaboração de Álvaro Augusto Araújo Mello. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1989. 
DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): 
prática e princípios. São Paulo: Pioneira, 2005. 
DRUKER, P. F., administrando para o futuro: os anos 90 e a virada do século, 
Pioneira, 2a. edição, São Paulo, 1992. 
 
 

ITE056 GESTAO DE PESSOAS 
EMENTA 
O ambiente de negócios, a organização e as pessoas. O contexto organizacional: 
competitividade, cultura organizacional e mudança.  Da gestão de pessoal à gestão de 
pessoas: os modelos de gestão. Habilidades e competências do gestor de pessoas. 
Habilidades e competências das pessoas e equipe. Estratégias, políticas e práticas de 
gestão de pessoas. Modelo de Múltiplos Papéis. 
OBJETIVOS 
Aplicar os conceitos de gestão de pessoas na melhoria do ambiente de trabalho nas 
organizações, 
BIBLIOGRAFIA 
DAVEL, E.; VERGARA, S.C. Gestão com pessoas e subjetividade. São Paulo: Atlas, 
2001. 
RONDEAU, A. A gestão dos conflitos nas organizações. In CHANLAT, J-F. O 
indivíduo nas organizações: dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, 1995. Volume 
3. 
ULRICH, D. Os campeões de recursos humanos. São Paulo: Futura, 1999. 

ITE042 GESTÃO MERCADOLÓGICA 
EMENTA 
Marketing Industrial: introdução e conceitos; Indicadores de comportamento de mercado 
e de consumidores; segmentação de mercado e posicionamento de produto; decisões 
sobre linhas de produto e suas conseqüências na organização da Produção; decisões 
sobre preço, sistemas de distribuição e comunicação; Estratégias de Marketing de 
Serviços e sua abrangência; Qualidade em Serviços percebida pelo cliente; Plano de 
marketing para empresas de serviços. 
OBJETIVOS 
Identificar o Marketing como um conjunto de princípio e técnicas capazes de propiciar a 
adequação da empresa às demandas específicas do seu ambiente mercadológico. 
BILBIOGRAFIA 
KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. 10.ed. São 
Paulo: Prentice-Hall, 2001 
BATESON, John E. G.; HOFFMAN, Douglas. Administração de marketing de 
serviços.  Porto Alegre: Bookman, 2001. 
LOVELOCK, Christopher; WHIGHT, Lauren. Serviços: marketing e gestão. São Paulo: 
Saraiva, 2006 
LAS CASAS, A. L. Marketing: conceitos, exercícios, casos. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 
2001. 
RICHERS, R. Marketing: uma visão brasileira. Negócio Editora, 2000. 
FGV. Gestão de Marketing. São Paulo: Saraiva, 2003. Vários Autores. 

ITE043 MODELAGEM E SIMULAÇÃO DA PRODUÇÃO 
EMENTA 
Planejamento da capacidade: terminologia e medidas de capacidade, economia de 
escala, estratégias de capacidade, abordagem sistemática para alocações de 
capacidade. Localização da planta: cadeia de fornecimento e distribuição, modelos de 
alocação, custos de transportes, técnicas de escolha da localização, localização da 
infra-estrutura de suporte. Layout: layout de chão de fábrica, layout celular e layout 
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jobshop, layouts híbridos. 
OBJETIVOS 
Estudar conceitos sobre fatores envolvidos para determinação da localização das 
instalações industriais, o arranjo físico de máquinas, equipamentos e facilidades, a 
movimentação de materiais, o dimensionamento de áreas e da estrutura. 
BIBLIOGRAFIA 
HARMON, R. L. E PETERSON, L. D. (1991). Reinventando a fábrica. Campus. 
MUTHER, R. Planejamento de lay-out: sistemas SLP. Edgard Blucher, 1970. 
OLIVÉRIO, JOSÉ L. Projeto de fábrica: produto e processos e instalações 
industriais. Instituto Brasileiro do Livro Científico LTDA., 1985. 
VALLE, C. (1975). Implantação de indústria. LTC, 1975. 

ITE055 TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO IV 
EMENTA 
Plásticos e sua aplicação na engenharia. Resistência mecânica, comportamento. 
Usinabilidade dos plásticos, moldagem e injeção.  Ferramenta para transformação dos 
Plásticos (moldes). 
OBJETIVOS 
Desenvolver conceitos básicos na construção mecânica com termoplásticos, avaliando 
suas vantagens e desvantagens. 
BIBLIOGRAFIA 
SENAI/AM Centro de formação profissional Waldomiro Lustoza – Projetista de 
Ferramentas – Moldes Plásticos. 

ITE901 ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
EMENTA 
Realização de estágio curricular supervisionado, atuando na área da Engenharia de 
Produção. Experiência prática junto ao meio profissional e entrega de relatório final de 
estágio. Orientação por professor familiarizado com a especialidade escolhida para o 
estágio.  
OBJETIVOS 
Demonstrar vivência profissional em ambiente industrial e/ou em laboratórios de 
desenvolvimento de projetos e agregação de valor na instituição 
BIBLIOGRAFIA 
SLACK, Nigel (2002). Administração da Produção. 2a ed., Ed. Atlas. 
AZZO, A B; PEREIRA, L T V.. Introdução à Engenharia, 3a edição. Editora da UFSC, 
Florianópolis, 1993. 
CONTADOR, J. C. (ed) Gestão de Operações. São Paulo: Editora Edgard Blücher. 
1997.  592p.  (Livro-Texto). 
PARDAL, P & LEIZER, L, 1996, “O Berço da Engenharia Brasileira” Revista de Ensino 
de Engenharia, n 16, (dez), pp 37-40,1996.  
SLACK, N. e CHAMBERS, S. Administração da Produção – Compacto. São Paulo: 
Editora Atlas. 1999. 526p. 

ITE902 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
EMENTA 
Desenvolvimento de trabalho teórico-prático envolvendo conceitos da área da 
Engenharia de Produção. O trabalho é orientado por um professor familiarizado com o 
tema escolhido e deve demonstrar que o aluno consolidou os conhecimentos adquiridos 
ao longo do curso, em cada uma das etapas previstas.  
OBJETIVOS 
Elaborar um projeto profissional dentro da área de pesquisa definida pelo professor 
responsável, envolvendo gama de conhecimentos adquiridos durante o período cursado 
na instituição. 
BIBLIOGRAFIA 
SLACK, Nigel (2002). Administração da Produção. 2a ed., Ed. Atlas. 
AZZO, A B; PEREIRA, L T V.. Introdução à Engenharia, 3a edição. Editora da UFSC, 
Florianópolis, 1993. 
CONTADOR, J. C. (ed) Gestão de Operações. São Paulo: Editora Edgard Blücher. 
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1997.  592p.  (Livro-Texto). 
PARDAL, P & LEIZER, L, 1996, “O Berço da Engenharia Brasileira” Revista de Ensino 
de Engenharia, n 16, (dez), pp 37-40,1996.  
SLACK, N. e CHAMBERS, S. Administração da Produção – Compacto. São Paulo: 
Editora Atlas. 1999. 526p. 

 
 

TABELA – LISTAGEM DE DISCIPLINAS OPTATIVAS. 
SIGLA DISCIPLINA 

ITE090 ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL 
EMENTA 
Conceitos e princípios básicos da experimentação. Estudo da variabilidade dos 
dados. Planejamento Experimental. Delineamentos Experimentais: DIC, DBC e 
DQL. Comparações de Médias: Teste Tukey, Duncan e Scheffé. Regressão na 
Análise de Variância. Pressuposições da Análise de Variância. Ensaios Fatoriais. 
Parcelas Subdivididas. Parcelas Subdivididas no Tempo. Uso de programas para as 
análises. 
OBJETIVOS 
Aplicar os conceitos básicos de experimentação e planejamento em análises de 
experimentos. 
BIBLIOGRAFIA 
BANZATO, D. A.; KRONKA, S. N. Experimentação Agrícola. 4ª Edição. 
Jabuticabal: FUNEP/UNESP, 2006. 237 p. 
BARBIN, D. Planejamento e Análise de experimentos agronômicos. 
Arapongas/PR: Editora Midas, 2003. 208 p. 
CAMPOS, H. Estatística Aplicada à experimentação de cana-de-açúcar. 
Piracicaba: FEALQ, 1984. 292 p. 
PIMENTEL, G. F. Curso de estatística experimental. 14ª Edição. Piracicaba: 
Livraria Nobel, 2000. 477 p. 
VIEIRA, S. Estatística Experimental. 2ª Edição, São Paulo: Editora Atlas, 1999. 

ITE091 FABRICAÇÃO ASSISTIDA POR COMPUTADOR 
EMENTA 
Conceito e visão dos elementos envolvidos nas modernas técnicas de fabricação 
assistida por computador (CAM), com ênfase especial na programação avançada, 
utilizando linguagens de alto nível e sistema gráfico-interativo. Conceito e descrição 
das etapas de processamento e pós-processamento. Interligação dos sistemas 
CAM com outras áreas do processo produtivo, mormente CAD (Projeto Assistido 
por Computador), CAPP (Planejamento do Processo Assistido por Computador) e 
CAE (Engenharia Assistida por Computador). Estudo de casos através de 
exercícios de programação avançada, envolvendo simulação no computador e teste 
nas máquinas CNC. 
OBJETIVOS 
Aplicar conceitos e técnicas envolvidas para produção de peças, utilizando 
programas assistidos por computador. 
BIBLIOGRAFIA 
Stemmer, Caspar E. Comando Numérico de Máquinas-ferramenta. UFSC.  
Machado, Aryoldo. Comando Numérico Aplicado às Máquinas-ferramenta.  
FERREIRA, A.C. ,Comando Numérico ,UFSC/EMC/GRUCON,1994. 
MACHADO, A.,Comando Numérico Aplicado às Máquinas-
Ferramentas,Ícone,1992. 
Zeid, Ibrahim. CAD/CAM - Theory and Practice. McGraw-Hill, 1991.  
Lin, S.C. Computer Numerical Control: From Programming to Networking. 
Delmar Publishers, 1994.  
Shah, J. e Mäntylä, M. Parametric and Feature-based CAD/CAM. John Wiley and 
Sons, 1995.  
Rembold U. e Nnaji B.O. e Storr A. Computer Integrated Manufacturing and 
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Engineering. Addison-Wesley, 1993.  
NORMA ISO/DIS 2806.2. Numerical Control of Machines Vocabulary.  
KIEF, H.B.; WATERS, T.F., Computer Numerical Control - A CNC Reference 
Guide, Glencoe Macmillan/McGraw-Hill ,1992. 
THYER, G.E., Computer Numerical Control of Machine Tools, Industrial Press 
Inc., 1988. 
KIEF, H.B. ,Handbuch,Carl Hanser Verlag,1993. 
GIBBS, D.; CRANDELL, T.M., An Introduction to CNC Machining and 
Programming, Industrial. Press Inc., 1991. 
POLYWKA, J.; GABREL, S., Programming of Computer Numerically Controlled 
Machines, Industrial Press Inc., 1992. 

ITE092 FABRICAÇÃO INTEGRADA POR COMPUTADOR - CIM 
EMENTA 
Automação da produção. CAD, CAE, CAM, CAPP e MRP. Comando Numérico. 
FMS. Robôs industriais. Monitoração e controle da produção. Automação: tipos de 
indústrias, estratégias e aspectos econômicos. Automação para altos volumes de 
produção: linhas de transferência e linhas de montagem. Balanceamento de linhas. 
Robótica industrial e suas aplicações. Automação dos sistemas de transporte e 
armazenagem internos e seu interfaceamento com a área de fabricação. Tecnologia 
de grupo e o projeto para fabricação automatizada. Células flexíveis de fabricação 
automatizada: padronização e codificação. Controle de qualidade, qualidade 
assegurada e máquinas automatizadas de medição. Fabricação integrada por 
computador e a fábrica automática. Impacto social e o papel humano na fabrica 
automática.  
OBJETIVOS 
Determinar, definir e implantar uma linha de fabricação/montagem automatizada, 
visando redução de tempos e menor emprego de mão de obra. 
BIBLIOGRAFIA 
CAULLIRAUX, H.; COSTA, L. Manufatura integrada por computador - sistemas 
integrados de produção: estratégia, organização, tecnologia e recursos 
humanos. Rio de Janeiro: Campus, 1995. 456p. 
GROOVER, M. P. Automation, Production Systems, and Computer-Integrated 
Manufacturing. 2.ed. New York: Prentice Hall, 2001. 856p. 
GROOVER, M. P. Fundamentals of modern manufacturing: materials, 
processes, and 
systems. New York: John Wiley & Sons, 1999. 1061p 
NATALE, F. Automação industrial. 4.ed. São Paulo: Érica, 2002. 234 p. 
ROMANO, V. F. Robótica industrial: aplicações na indústria de manufatura e de 
processos. 1.ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 280p. 
SLACK, N.; CHAMBERS, S. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 1999. 
526p. 
Teicholz, "cad-cam Handbook". McGraw-Hill Book Company, 1985.  
Groover. M.P., "AUTOMATION, PRODUCTION SYSTEMS AND COMPUTER 
INTERGRATED MANUFACTURING". Prentice – Hall International Editions, 1987. 
"Comando Numérico CNC: Técnica Operacional" (2 volumes). Editora 
Pedagógica Universitária, São Paulo, 1984. 

ITE093 FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES DA ENERGIA SOLAR 
EMENTA 
O Sol como Fonte de Energia e o Movimento Aparente do Sol; Radiação Solar; 
Direção da Radiação, Radiação ao Nível do Solo; Medição e Estimativa da 
Radiação Solar; Formas de Utilização da Energia Solar, Coletores Solares, Energia 
Útil Coletada, Teste de Coletores Planos; Armazenamento de Energia; Aquecimento 
de Fluidos Usando Energia Solar; Princípios de Refrigeração Solar; Introdução à 
Secagem; Aplicações gerais do uso de energia solar; Introdução à células 
fotovoltaicas e de geração de energia elétrica. 
OBJETIVOS 
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Aplicar conceitos de geração de energia solar para fins domésticos e industriais. 
BIBLIOGRAFIA 
DUFFIE, J.A.; BECKMAN, W.A., Solar Engineering of Thermal Processes, 2nd 
Ed., John Wiley & Sons, Inc., 1991 
TIWARICK, G.N., NAROSA, Solar Energy: Fundamentals, Design, Modelling 
and Applications, 2004 
LUNDE, P.I., Solar Thermal Engineering, Space Heating & Hot Water Systems, 
Wiley & Sons (1980) 
KREITH, F., KREIDER, J.F.K., Principles of Solar Engineering, McGraw Hill Book 
( 1978). 

 
ITE045 

 
HIDRÁULICA E PNEUMATICA 
EMENTA 
Fundamentos de pneumática e hidráulica. Tratamento e distribuição de ar 
comprimido. 
Bombas e Compressores. Atuadores lineares e rotativos. Válvulas de 
controle direcional, de vazão e de pressão. Fluidos hidráulicos. 
Conceitos básicos da técnica de comando. Circuitos pneumáticos e 
hidráulicos. Projeto. 
 
OBJETIVOS 
Analisar e projetar sistemas pneumáticos e hidráulicos, bem como detectar defeitos  
em sistemas. 
BIBLIOGRAFIA 
BOLLMAN, A.; Fundamentos da automação industrial pneutrônica. ABHP - 
Associação Brasileira de Hidráulica e Pneumática, São Paulo,1996. 
BONACORSO, N.G.; NOLL, V. Automação Eletropneumática. Editora Érica Ltda, 
São Paulo, 2000. 
FIALHO, A.B.; Automação hidráulica. Editora Érica Ltda. São Paulo, 2002. 
FOX, R.W.; McDONALD, A.T.; Introdução à mecânica dos fluidos. LTC Editora, Rio 
de Janeiro, 5a ed., 2001. 
STEWART, A.L.; Pneumática e Hidráulica. Hemus Editora Ltda, São Paulo, 3a ed., 
1995. 
 

ITE094 INGLÊS INSTRUMENTAL II 
EMENTA 
Estudo de textos específicos das áreas de engenharia, escritos na língua inglesa, 
visando compreensão e domínio da estrutura gramatical.  
OBJETIVOS 
Desenvolver competência de leitura para ler e interpretar material técnico de sua 
área de atuação profissional na língua inglesa. 
BIBLIOGRAFIA 
HUTCHINSON , Tom. English for specific purposes: a learning centered 
approach. Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
GALANTE, Terezinha Prado; POW, Elizabeth. Inglês para processamento de 
dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 
MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self study reference and 
practice book for intermediate students. 2. ed. New York: Cambridge University 
Press, 1994. 

ITE095 FUNDAMENTOS DE PROJETO NAVAL 
EMENTA 
Introdução; Histórico da engenharia naval no mundo e no Brasil; Construção naval 
no contexto da atividade econômica mundial; Tipos de navios; Pequenas 
embarcações comerciais e de lazer; Estaleiros; Navios: Breve análise do 
comportamento dinâmico do navio no rio e no mar, sistemas de propulsão, sistemas 
de refrigeração e ar condicionado, sistemas auxiliares. Hidrostática e Estabilidade: 
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Introdução, princípios e fundamentos, flutuação e ajuste, estabilidade, “Launching” e 
docking”, projeto estrutural e análise. Dinâmica de Navios e Projeto: Sistema de 
potência de navio, princípio e aplicações, movimento de navio e manutenção no rio 
e no mar, manobrabilidade, características básicas de projeto de navio, projeto de 
navio, tipos especiais de navios. 
OBJETIVOS 
Realizar estudo introdutório na área da construção naval.  
BIBLIOGRAFIA 
Amorim, F., Pequena História das Embarcações e da Construção Naval, 
EE/UFRJ. Rio de Janeiro, 1996. 
Hills, R., Power from Steam: A History of the Stationary Steam Engine, 
Cambridge University Press, 1993. 
Lewis, E. V., Ed., Principles of Naval Architecture: Stability and Strength, 
Society of Naval Architects & Marine Engineers, 1989. 
Lewis, E. V., Ed., Principles of Naval Architecture: Motions in Waves and 
Controllability, Society of Naval Architects & Marine Engineers, 1990. 
Semyonov, Tyan and Shansky: Statics And Dynamics Of The Ship: Theory Of 
Buoyancy, Stability And Launching, University Press of the Pacific, 2004. 
Rawson, K. J., and Tupper, E. C., Basic Ship Theory, vol. 1 e 2., Butterworth-
Heinemann, 2001. 

ITE096 MÁQUINAS DE FLUXO 
EMENTA 
Máquinas  de  Fluxo:  síntese  qualitativa,  tipos,  usos  e  instalações.  Máquinas  
de  Fluxo  Motrizes  e  Operadoras:  princípios  físicos  de  transferência  de  
energia  através  da  análise  do  escoamento  no  rotor.  Energia  requerida  e  
Energia  disponibilizada  em  função  de  requisitos  da  instalação.  Princípios  para  
o  projeto,  seleção,  instalação,  montagem  e  operação  de  máquinas  de  fluxo. 
OBJETIVOS 
Entender, avaliar, discutir e analisar os  fenômenos  físicos  que  regem  ao  
funcionamento  das  máquinas  de  fluxo,  seus  principais  modos  de  instalação,  
características  de  composição,  montagem  e  funcionamento  frente  a  situações  
diversas  e  dominar  os  fundamentos  necessários  para  seu  dimensionamento  e  
seleção. 
BIBLIOGRAFIA 
FOX, R. W., MCDONALD, A. T., PRITCHARD,  P. J. Introdução à mecânica dos 
fluidos. 6ª. ed. São Paulo: LTC, 2006. 
BRAGA FILHO, W. Fenômenos de Transporte para Engenharia. Rio de Janeiro: 
LTC, 2006. 
SISSON L. E.; PITTS D.R. Fenômenos de Transporte. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 
BIRD, R. B.; STEWART, W. R.; LIGHTFOOT, E. N. Fenômenos de Transporte. 2ª. 
ed. São Paulo: LTC, 2004. 
KREITH, F.; BOHN, M. S. Princípios de transferência de calor, São Paulo: 
Thomson, 2003. 
MORAN, M. J.; SHAPIRO, H. N.; MUNSON, B. R.; DeWITT, D. P. Introdução à 
engenharia de sistemas térmicos: termodinâmica, mecânica dos fluidos e 
transferência de calor, Rio de Janeiro: LTC, 2005. 
MACINTYRE, ARCHIBALD J., Bombas e Instalações de Bombeamento. 

ITE097 PESQUISA OPERACIONAL II 
EMENTA 
Aplicações de pesquisa operacional em Engenharia de Produção. Programação 
dinâmica. Programação não linear. Métodos Heurísticos. Modelo PERT/CPM. 
Problema de sequenciamento. Abordagem da pesquisa operacional como 
instrumento de decisão abordando Cadeias de Markov. Teoria dos grafos. 
OBJETIVOS 
Identificar e caracterizar problemas de decisão, de otimização e de gestão 
associados a sistemas do mundo real; representar os problemas através de 



 

 

52 

diferentes formas, como modelos matemáticos, gráficos e simulação; aplicar 
algoritmos para obtenção de soluções para alguns tipos de problemas; analisar 
criticamente as soluções obtidas. 
BIBLIOGRAFIA 
LACHTERMACHER, Gerson. Pesquisa operacional na tomada de decisões: 
modelagem em excel. Editora Campus, 2003.  
CUKIERMAN, Zigmundo Salomão. O Modelo PERT/CPM aplicado a projetos: 
planejando para o futuro. Edição 7. ed. Reichmann & Affonso,c2000.  
WAGNER, H.M. Pesquisa Operacional, 2a Ed., Prentice-Hall do Brasil: Rio de 
Janeiro, 1996. 
FÁVERO, José Severino, CASTRO, João Ernesto Escosteguy e FILHO, Nelson 
Casarotto.  Gerência de Projetos/Engenharia Simultânea. Editora Atlas, 1998. 

ITE098 RECURSOS ENERGÉTICOS 
EMENTA 
Recursos renováveis e não renováveis. Caracterização e aproveitamento 
sustentável dos recursos naturais. Consumo de energia e efeitos ambientais. 
Energias renováveis. 
OBJETIVOS 
Construir conhecimentos para a aquisição, projeto e utilização dos recursos 
energéticos e equipamentos de geração de energia. 
BIBLIOGRAFIA 
BELLIA, Vítor. Introdução à Economia do Meio Ambiente. Brasília: IBAMA, 1996. 
BERMANN, Célio Energia no Brasil: para quê? Para quem? São Paulo: Editora 
Livraria da Física, 2ª edição -2003. 
BRAGA, B.; et alli. Introdução à Engenharia Ambiental. São Paulo: Prentice Hall. 
2ª Ed. 2006.  
BRANCO, Samuel M. Energia e Meio Ambiente. São Paulo: Moderna, 1990. 
GOLDEMBERG, J. Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento. São Paulo: 
EDUSP, 1998. 
HINRICHS , R.A.: KLEINBACH, M . Energia e o Meio Ambiente. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning. 3 ª Ed. 2003 . 
JANNUZZI, G.M., SWISHER, J.N.P. 1997. Planejamento integrado de recursos 
energéticos: meio ambiente, conservação de energia e fontes renováveis. 
Autores Associados, Campinas/SP, 246p. 
MOTA, S. Introdução à engenharia ambiental. 2. ed. ampl. Rio de Janeiro: 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2000.  
Vieira, P.F., Weber, J. 1997. Gestão de recursos naturais renováveis e 
desenvolvimento: novos desafios para a pesquisa ambiental. Editora Cortez, 
São Paulo, 500 p. 

ITE099 SISTEMAS FLUIDOMECÂNICOS 
EMENTA 
Bombas Centrífugas; Sistemas de Bombeamento; Parametrização de Curvas de 
Bombas e Sistemas de Bombeamento; Ventiladores; Sistemas de Ventilação; 
Turbinas Hidráulicas; Bombas de Deslocamento. 
OBJETIVOS 
Dominar os fundamentos necessários para seu dimensionamento e seleção 
bombas, ventiladores e turbinas. 
BIBLIOGRAFIA 
Pfleiderer, C., "Bombas Centrífugas e Turbocompressores." Ed. Labor, 
Espanha.  
Pfleiderer, C. e Petermann, M., "Máquinas de Fluxo." Editora LTC, Brasil.  
Macintyre, A. J. "Bombas e Instalações de Bombeamento." Ed. Guanabara II, 
Brasil.  
Karassik et all, "Pump Handbook." Ed. Mc Graw Hill, USA.  
ASHRAE (manuais). Fundamentals. USA.  
Macintyre, A. J. "Máquinas Motrizes Hidráulicas." Ed. Guanabara II, Brasil.  
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ITE100 SISTEMAS TÉRMICOS 

EMENTA 
Combustíveis máquinas térmicas: compressores, motores de combustão interna, 
alternativos e turbinas a gás, centrais térmicas a vapor: ciclos, componentes, 
geradores de vapor, tiragem, turbinas a vapor, co-geração, centrais nucleares. 
Aplicações práticas, cálculo de aletas, trocadores de calor, climatização. 
OBJETIVOS 
Desenvolver  sistemas térmicos a partir da síntese dos conhecimentos adquiridos 
nos cursos da área térmica 
.BIBLIOGRAFIA 
INCROPERA, F. P; DEWITT, D. P. Fundamentos em transferência de calor e 
massa. 5ª. ed. São Paulo: LTC, 2003. 
BEJAN; A.,Transferência de calor, Ed. Markon, 1995. 
HOLMAN; J.P., Transferência de Calor, Ed.McGraw-Hill, 1983.  
KREITH; F., Princípios da Transferência de Calor, Ed. E. Blücher, 1974.  
MALISKA; C., Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos Computacional, 
Ed. LTC, 1995. 

ITE101 TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
EMENTA 
Temas atuais na área da Engenharia Mecânica nas suas diversas áreas de 
aplicação. 
OBJETIVOS 
Estudar os tópicos especiais relacionados ao campo de atuação do Engenheiro de 
Produção.  
BIBLIOGRAFIA 
FUSCO, José Paulo Alves, (2004). Tópicos Emergentes em Engenharia de 
Produção. 1a Ed., Vol. 1, Arte & Ciência. 
MAYNARD, Harold Bright, (1970). Manual de Engenharia de Produção. 1a ed., 
Edusp. 

ITE102 TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MECÂNICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL 
EMENTA 
Equações Diferenciais Governantes. Introdução ao Método de Separação de 
Variáveis. Introdução aos Métodos Numéricos: Método das Diferenças Finitas 
(MDF), Método dos Volumes Finitos (MVF). Técnicas de Soluções de Sistemas de 
Equações Lineares. Problemas de Transferência de Calor na Indústria. 
OBJETIVOS 
Estudar e aplicar as metodologias numéricas empregadas para a discretização e 
resolução de problemas que envolvem as equações de transporte que governam a 
transferência de calor. 
BIBLIOGRAFIA 
Maliska, C.R., 1995. Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos 
Computacional: Fundamentos, Coordenadas Generalizadas. LTC – Livros 
Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, Brasil. 
Patankar, S.V., 1980. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. Taylor & Francis 
(Hemisphere Publishing Corporation), USA. 
Özisik, M.N., 1990. Transferência de Calor: Um Texto Básico. Guanabara 
Koogan, Rio de Janeiro, Brasil 
Incropera, F.P. & de Witt, D.P., 1990. Fundamentos de Transferência de Calor e 
Massa, John Wiley, Rio de Janeiro, Brasil. 

ITE103 TRANSPORTE AQUAVIÁRIO 
EMENTA 
Meios de transporte marítimo e fluvial. Transporte aquaviário na Amazônia. 
Transporte aquaviário no Brasil e no mundo. Cabotagem. Introdução às técnicas de 
simulação; Processo de simulação; Modelagem de sistemas de transporte 
aquaviário; Introdução à Simulação de Sistemas de transporte aquaviário: ARENA, 



 

 

54 

GPSS e Linguagem SIMAN. 
OBJETIVOS 
Estudar os fundamentos de transporte aquaviário e modelagem de demanda. 
BIBLIOGRAFIA 
GORDON, G., System Simulation, Prentice Hall Inc., 2º Edition, 1978. 
PEDGEN, C.D. et alii, Introduction to Simulation Using SIMAN, McGraw-Hill, 
1995. 
SALIBY, E., Repensando a Simulação - A amostragem Descritiva, Editora Atlas, 
1989. 
SCHRIBER, T.J., An Introduction to Simulation Using GPSS/H, John Wiley & 
Sons, 1991. SCHRIBER, T.J., Simulation Using GPSS, John Wiley & Sons, 1974. 

ITE104 VIBRAÇÕES MECÂNICAS 
EMENTA 
Sistemas Vibratórios com Vários Graus de Liberdade; Coeficiente de Influência; 
Modos Normais; Equação de Lagrange; Métodos de Halzes e Rayleigh; Vibração de 
Cordas, Barras Esbeltas, Membranas e Placas; Balanceamento de massas. 
Formulação de Problemas através da Técnica Variacional; Princípio de Hamilton; 
Métodos Aproximados de Solução; Método dos Elementos Finitos; Método de 
Equações Integrais; Efeito de Amortecimento. 
OBJETIVOS 
Introduzir conceitos básicos na área de vibrações mecânicas. 
BIBLIOGRAFIA 
THOMSON, W.T., Theory of Vibration with Applications. Chapman & Hall, 4 ed. , 
1993. 
RAO, S.S., Mechanical Vibrations. Addison-Wesley, 3 ed., 1995. 
DIMAROGONAS, A., Vibration for Engineers. Prentice Hall, 2 ed. , 1996. 
PAZ, M., Structural Dynamics Theory and Computation. Van Nostrand, 2 ed., 
1985. 
CLOUGH, R.W., & PENZIEN, J., Dynamics of Structures. McGraw-Hill, 1982. 

ITM500 LIBRAS 
EMENTA 
Noções básicas de LIBRAS com vistas a uma comunicação funcional entre ouvintes 
e surdos no âmbito escolar no ensino de língua e literaturas da língua portuguesa. 
OBJETIVOS 
Instrumentalizar os para o estabelecimento de uma comunicação funcional com 
pessoas surdas; favorecer a inclusão da pessoa surda no contexto escolar; expandir 
o uso da LIBRAS legitimando-a como a segunda língua oficial do Brasil. 
BIBLIOGRAFIA 
QUADROS, Ronice Muller de. Educação de Surdos – A aquisição da linguagem. 
Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1997. 
CAPOVILLA, F.; RAPHAEL, V. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngüe – 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. (vol. I e II). São Paulo: EDUSP, 2001. 
CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Enciclopédia da Língua de Sinais 
Brasileira: O Mundo do Surdo em Libras. São Paulo, SP: Edusp, Imprensa Oficial 
do Estado de São Paulo; 2004 a. v.1. [Sinais da Libras e o universo da educação; e 
Como avaliar o desenvolvimento da competência de leitura de palavras (processos 
de reconhecimento e decodificação) em escolares surdos do Ensino Fundamental 
ao Médio]. 
BRASIL, Secretaria de Educação Especial. LIBRAS em Contexto. Brasília: SEESP, 
1998. 
BRASIL, Secretaria de Educação Especial. Língua Brasileira de Sinais. Brasília: 
SEESP, 1997. 
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. 
Departamento de Educação Especial. Falando com as Mãos: LIBRAS (Língua 
Brasileira de Sinais). Curitiba: SEED/SUED/DEE, 1998. 
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1.3.8 Correspondência entre Conteúdos Curriculares definidos pelas 
Diretrizes Curriculares e os Componentes Curriculares do Curso 
A correspondência entre as disciplinas obrigatórias do curso e aquelas definidas 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais está apresentada no item 1.3. 
 
1.4 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA  
 
As metodologias empregadas no Curso de Engenharia de Produção do 
ICET/UFAM na condução das práticas e atividades de ensino sejam, dentro ou 
fora da sala de aula, devem se caracterizar pela preocupação com a 
aprendizagem. O aluno deve ser inserido como sujeito do processo de ensino-
aprendizagem, ser desafiado a buscar e motivado a construir seu conhecimento. 
Neste contexto, surge a figura do professor como mediador do aprendizado, com 
propostas metodológicas e suas execuções. Contribuindo para o processo de 
ensino aprendizagem, o docente como orientador, desafiador estimula o sujeito: o 
aluno. A criatividade e a sensibilidade do professor, o compromisso com a 
proposta do curso, as atitudes, a vontade e a coragem de mudar metodologias e 
propor novas experiências didáticas sempre que necessário, é que garantirão o 
sucesso do projeto pedagógico. 
Do ponto de vista da concepção do projeto pedagógico, todo o trabalho 
metodológico deve possibilitar a consecução dos seguintes objetivos: 

 Induzir o aluno à busca contínua do conhecimento, a aplicá-lo, com 
criatividade em novas situações, a engenhar, a produzir novos 
conhecimentos e tecnologias a partir do domínio de modelos, técnicas e 
informações; 

 Concentrar o foco na aprendizagem, adequando as atividades de ensino 
para esse fim; 

 Desenvolver a capacidade de problematizar através da investigação, 
questionamento, reflexão e síntese do problema; 

 Mobilizar o aluno, motivando-o para a construção, elaboração e síntese do 
conhecimento; 

 Possibilitar o desenvolvimento e a demonstração das competências e 
habilidades adquiridas ao longo do curso; 

 Direcionar as atividades de ensino-aprendizagem, orientando os estudos 
para que objetivos e perfis sejam atingidos pelos alunos; 

 Possibilitar que os alunos sejam avaliados continuamente, de forma ampla 
e gradual; 

 Explorar as potencialidades individuais dos alunos, ampliando seus 
horizontes; 

 Possibilitar uma aprendizagem contextualizada, ampla e integral. 
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1.4.1 Articulação entre a teoria e a prática 
A articulação entre teoria e prática no Curso de Engenharia de Produção é 
estabelecida ao longo de diversas disciplinas, sob a forma de trabalhos práticos 
relacionados às matérias lecionadas. Além deste aspecto, algumas matérias 
lecionadas apresentam atividades laboratoriais, como é o caso das disciplinas de 
Física, Química, Informática, bem como as específicas da área técnica de 
produção. 
No contexto mais amplo, a integração entre prática e teoria se dá, também, 
através do Trabalho de Qualificação do Básico - TQB, do Estágio Supervisionado 
e do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, cujas diretrizes e normas se 
encontram estabelecidas neste projeto pedagógico RESOLUÇÃO 004/00 – 
CONSEPE. 
 
1.4.2 Integração vertical e horizontal 
A integração vertical do curso é assegurada por um conjunto de requisitos prévios. 
Deste modo, para cursar cada disciplina, o aluno terá que se submeter a um 
conjunto de “disciplinas pré-requisitos”, que terão de ser cursadas 
antecipadamente, assegurando o domínio do aluno nos conhecimentos 
necessários para o acompanhamento dos conteúdos em questão.  
Para o bom andamento do curso, os professores são fortemente recomendados a 
conhecerem as ementas e programas das diversas disciplinas envolvidas, e a 
fazerem referência explícita aos conteúdos já lecionados em disciplinas pré-
requisito, caracterizando como os mesmos serão aplicados. Recomenda-se, 
também, que professores do curso se associem em grupos de acordo com a 
afinidade de conteúdos, para fins de planejamento dos programas das disciplinas. 
A integração horizontal, por sua vez, visa assegurar que os conteúdos das 
disciplinas, alocadas em paralelo a cada período do curso, sejam de carga horária 
e complexidade compatível com o grau de desenvolvimento do aluno. Contudo, 
para que haja uma integração mais harmoniosa entre disciplinas, de forma a evitar 
que matérias básicas sejam preteridas até a quase finalização do curso, o aluno 
deverá concluir todas as disciplinas até o quarto período para poder iniciar no 
núcleo profissional. Esta restrição, além de impedir o avanço indiscriminado em 
apenas algumas disciplinas do curso, evita que possam ocorrer sobrecargas de 
disciplinas aos alunos que por ventura tiverem alguma reprovação ao longo do 
curso. Em outras palavras, na medida em que a reprovação se torna sistemática 
em uma dada disciplina, o aluno é forçado a dedicar-se de forma quase integral à 
recuperação deste crédito, para, posteriormente, poder avançar no curso. 
 
1.4.3 Flexibilização 
A organização curricular do curso de Engenharia de Produção apresenta 
flexibilidade, na medida em que permitem que o aluno escolha um conjunto de 
disciplinas optativas para a integralização de seu currículo. Tais disciplinas 
poderão contemplar conhecimentos da área profissionalizante e/ou específica, 
conforme o interesse do aluno. Além das disciplinas optativas, os alunos poderão 
realizar atividades diversas, as quais serão consideradas como créditos na forma 
de disciplinas de atividades complementares. 
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1.5 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
O método de avaliação da aprendizagem prevista no presente projeto pressupõe a 
articulação dos professores no planejamento e no encaminhamento das 
atividades, estabelecendo critérios, formas e instrumentos de avaliação da 
aprendizagem dos alunos. Estes procedimentos tomarão por base os critérios de 
avaliação vigentes na UFAM. No entanto, devido a suas peculiaridades, foram 
estabelecidas normas específicas para as unidades localizadas fora da sede. De 
acordo com a Resolução nº 008/2007 – CONSAD, de 31.05.2007, que 
regulamenta o funcionamento das Unidades Acadêmicas localizadas fora da sede 
e dá outras providências, transcrita no ANEXO I. 
 
Estratégias Para Alcançar a Política de Ensino 

 Reuniões regulares para se avaliar a produção docente e discente em 
relação aos objetivos do curso e para discutir o processo de ensino-
aprendizagem. 

 Incentivar a atualização técnica de professores, oportunizando a 
participação em feiras, congressos e eventos em engenharia e áreas afins. 

 Incentivar a participação dos alunos em congressos de iniciação científica, 
feiras e  eventos em engenharia e áreas afins. 

 Promover visitas técnicas às industrias da região e outras regiões. 
 Incentivar a aprendizagem de idioma estrangeiro, relevante para a 

Engenharia. 
 Realizar atividades que proporcionem o desenvolvimento da capacidade de 

expressão oral e escrita. 
 Desenvolver nos alunos a competência em Informática (formação, 

habilidade, experiência), como instrumento do exercício da Engenharia na 
realização de projetos e demais atividades profissionais. 

 Manter Laboratórios Técnicos, modernizando-os e ampliando a estrutura 
existente, na medida das necessidades importas pelo mercado e pela 
tecnologia. 

 Manter acervo bibliográfico atualizado. 
 Incentivar o uso de bibliografias em língua inglesa e outros idiomas 

relevantes para a Engenharia. 
 Promover a capacitação pedagógica dos professores através de formação 

continuada. 
 Manter cadastro de egressos atualizado e encaminhar aos mesmos, 

questionário de avaliação, de modo a se receber subsídios para a melhoria 
do curso. 

 Incentivar a formação de líderes durante o desenvolvimento do curso. 
 

1.5.1 Avaliação do projeto político-pedagógico: 
O processo de acompanhamento e avaliação se dará em quatro aspectos: 
 
1. do próprio projeto pedagógico de curso 
2. do processo de ensino-aprendizagem 
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3. do diagnóstico do curso 
4. da adequação da infra-estrutura física 
 
Trata-se de um processo permanente que pode encaminhar modificações em 
qualquer momento da execução do curso e será apresentado no formato de 
relatórios, cujo detalhamento será definido pelo Colegiado baseado nos itens 
desse projeto pedagógico. 
O Projeto Político Pedagógico ora proposto pressupõe a criação de um comitê 
interno ao curso responsável por averiguar freqüentemente o desempenho dos 
alunos e as várias avaliações realizadas, tanto no âmbito docente, como discente 
e também do corpo técnico. Com isto pretende-se manter o projeto continuamente 
avaliado e ajustado conforme a dinamicidade da área. 
A proposta inicial é que tal comissão seja formada pelo coordenador do curso, do 
presidente do Centro Acadêmico do curso e um professor eleito dentre os 
membros do Colegiado do Curso de Engenharia de Produção. 

 
2 INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA  
 
O Curso de Engenharia de Produção do ICET/UFAM deve contar com pelo menos 
05 (cinco) laboratórios de 80 m2 (oitenta metros quadrados) cada para o adequado 
desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, além de cerca de 10 (dez) salas 
de aula de 40m2 em média, para acomodar as atividades de aula da graduação. 
As sala próprias deverão ser climatizadas, equipadas com quadro branco, data 
show, tela projeção.. Deverá contar também com salas de no mínimo 10m2 (dez 
metros quadrados) cada para acomodar os professores e alunos de graduação. 
Deverá contar ainda com uma área de pelo menos 200m2 (duzentos) para 
acomodar as atividades administrativas, reuniões, vivência, centro acadêmico, 
enfim, totalizando uma área de pelo menos 1.200m2.  
Os Laboratórios devem ser permitir a realização de atividades práticas por parte 
dos alunos do curso e servir de suporte às atividades complementares e de 
pesquisa inerentes à suas especificidades. Serão divididos em duas categorias, 
conforme Recomendações da ABEPRO (ANEXO J): 
a) Laboratórios de apoio ao ensino de conteúdos profissionalizantes gerais - 
Laboratórios que contemplem o ensino de conteúdos profissionalizantes da 
formação geral em engenharia, observando a especificidade do perfil do egresso. 
Deverá ser focalizada a questão da obtenção do produto através do 
processamento industrial da matéria prima, enfatizando-se o ensino de conteúdos 
inerentes à física desse processamento a par da sua efetiva forma de 
concretização. Os laboratórios planejados são:  
 
Física Geral e Experimental  
Química Geral  
Informática Básica e Introdução a Programação de Computadores 
Métodos Numéricos 
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Fenômenos de Transporte 
Metrologia e Normatização  
 
b) Laboratórios de apoio ao ensino de conteúdos profissionalizantes específicos - 
Destinados ao estudo de engenharia de produtos (bens ou serviços), processos e 
informação. Esses laboratórios darão suporte às atividades pedagógicas 
destinadas ao ensino dos conteúdos profissionalizantes específicos da Engenharia 
de Produção, a saber: engenharia de produto, projeto de fábrica, processo 
produtivo, gerência de produção, qualidade, pesquisa operacional, engenharia de 
trabalho, estratégia e organizações e gestão econômica. Para suporte as 
atividades pedagógicas destinadas ao ensino dos conteúdos profissionalizantes 
específicos da Engenharia de Produção, são planejados os seguintes laboratórios, 
a saber: 

 Laboratório de Automação e Controle 
 Laboratório de Eletricidade Geral e Experimental 
 Laboratório de Fabricação Assistida Por Computador - CAD 
 Laboratório de Fabricação Integrada Por Computador - CIM 
 Laboratório de Materiais para Engenharia 
 Laboratório de Modelagem e Simulação da Produção 
 Laboratório de Projeto do Produto e Projeto de Unidades Produtivas 
 Laboratório de Recursos Energéticos 
 Laboratório de Sistemas Fluidomecânicos 
 Laboratório de Sistemas Térmicos; 
 Laboratório de Tecnologia da Fabricação 
 Laboratório de Termodinâmica, Refrigeração e Ar condicionado 
 Laboratório de Informática para Modelagem e Simulação visando atender 

aos seguintes conteúdos: 
 Planejamento e Controle da produção 
 Logística 
 Processos de Produção 
 Pesquisa Operacional 
 CEP 
 Análise de Investimentos 
 Ergonomia 
 Representação Gráfica de Produtos 
 Processo de Desenvolvimento de Produto 

 
Observações: 
As disciplinas que utilizam recursos computacionais utilizarão o laboratório de 
Informática. O curso deverá possuir computadores, impressoras, scanners, 
máquinas fotográficas, data-show etc. que servem costumeiramente de apoio às 
aulas e pesquisas dos alunos de graduação. 
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3 CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  
Com o objetivo ainda de garantir viabilidade à proposta, o curso de Engenharia de 
Produção deverá oferecer em média 400 créditos por semestre, representando 
uma carga horária equivalente a professores em dedicação exclusiva com carga 
horária média de 8 horas/professor/semestre. Tal Programa acadêmico deverá 
reunir as atividades de pesquisa e da área. O curso deverá ainda contar com um 
funcionário de apoio administrativo e pelo menos  CINCO laboratoristas. 
Atualmente, o curso de engenharia de Produção conta com 7 docentes aprovados 
e nomeados por meio de concurso público de provas e títulos (o curso contará 
com 9 docentes, com formação em Engenharia, Engenharia de Produção, 
Engenharia Mecânica, Física, Estatística, etc.). 
 

DOCENTE TITULAÇÃO 
ALCILENE MOREIRA CAMELO 
(http://lattes.cnpq.br/6283325461962128)  

Bacharel em Estatística (UFAM, 1986); Mestre em 
Engenharia de Produção (UFAM, 2007). 

ALCICLEY SILVA ABREU 
http://lattes.cnpq.br/2407727084619418  

Graduado em Química Licenciatura (UFPA,2000); 
Mestre em Química (UFPA,2003); Doutor em Química 
(UFRJ, 2007) 

BRUNO DUARTE DE OLIVEIRA  
(http://lattes.cnpq.br/5000951193990980)  

Administrador de Empresas (CIESA, 2004); 
Mestrando em Engenharia de Produção na UFAM 
desde 2009. 

DANIEL REIS ARMOND DE MELO 
(http://lattes.cnpq.br/0038720677709107)  

Administrador de Empresas (UFAM, 2002); Mestre em 
Engenharia de Produção (UFAM, 2006); Doutorando 
em Administração na UFBA desde 2006. 

DILCELINO DE SOUZA BRUCE 
http://lattes.cnpq.br/5591437355670688   

Graduado em Licenciatura Plena Em Física 
(UEA,2001); Especialização no Ensino da Matemática 
(UFAM, 2006); Mestre em Física (UFAM, 2010) 

FRANCISCO ETEVAL DA SILVA FEITOSA 
http://lattes.cnpq.br/1820343517767978  

Licenciatura em Matematica (UFAM, 1999); Mestre 
em matemática (UFAM, 2002) 

HELOIZA CHAVES PINTO 
http://lattes.cnpq.br/0242094949828294 
 

Graduação em Licenciatura em Pedagogia (UFAM, 
1994); Especialização em Educação de Jovens e 
Adultos (UFAM, 1994); Mestrado em Educação 
(UFAM, 2006) 

JAMES ROBERTO CHAVES DE ARAÚJO 
(http://lattes.cnpq.br/4515747005441654) 

Bacharel em Economia (Faculdade de Administração, 
Finanças e Economia de São Paulo, 2002); Mestre em 
Desenvolvimento Regional (UFAM, 1999). 

JOAQUIM MACIEL DA COSTA CRAVEIRO 
(http://lattes.cnpq.br/9220131365530767) 

Engenheiro de Produção (UNINILTON LINS, 2005); 
Mestre em Engenharia de Produção (UFAM, 2008). 

KELVIN SOUZA DE OLIVEIRA 
http://lattes.cnpq.br/3917710641888821  

Licenciatura em Matemática (UFAM, 2005); Mestre 
em Matemática (UFAM, 2009) 

KELLY VINENTE DOS SANTOS 
(http://lattes.cnpq.br/3524479763745033)  

Engenheira Eletricista pela UFAM (2004); Mestre em 
Engenharia Elétrica (UFAM, 2008). 

MARIA LUIZA GERMANO DE SOUZA 
http://lattes.cnpq.br/0624168238763044  

Graduada em letras língua portuguesa (UFAM, 2002); 
Especialização em Literatura Brasileira Moderna e 
Pós-Moderna (UFAM, 2004); Mestrado em andamento 
em Sociedade e Cultura na Amazônia (UFAM, 2007-
2010) 

NADJA POLYANA FILIZOLA CABETE 
(http://lattes.cnpq.br/6244413576319966)  

Engenheira de Produção (UFAM, 2004); Mestre em 
Engenharia de Produção (UFAM, 2009). 

REINALDO JOSÉ TONETE 
(http://lattes.cnpq.br/8296768535453142) 

Engenheiro Mecânico (UBC, 1975); Mestre em 
Engenharia de Produção (UFAM, 2008). 
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TERESA CRISTINA NASCIMENTO 
http://lattes.cnpq.br/5676782988196075  

Graduação em Letras (UEMG, 1997); Especialização 
em Língua Portuguesa (PUC Minas, 2000); Mestrado 
em Lingüística (UFU, 2002) 

VANDERMI JOÃO DA SILVA 
http://lattes.cnpq.br/1231884642541177  

Graduação em Informática, Centro Universitário 
Luterano de Manaus, CEULM, 2003; Especialização 
em Sistemas Móveis e Convergentes em Telefonia 
Cel (UEA, 2006); Mestrado em andamento em 
Informática (UFAM, 2008-2010) 

WEENDEL TRINDADE PEREIRA 
http://lattes.cnpq.br/9970853420826636 
 

Graduação em Bacharelado em Física (UFAM, 2006); 
Mestrado em Física (UFAM, 2006)  
 

 
Através de parcerias com instituições de renome nacional e Internacional a 
unidade pretende qualificar seus colaboradores conforme plano de qualificação 
definido pelo ICET. 
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ANEXO A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

CONSELHO UNIVERSITARIO 
 

RESOLUÇÃO Nº 022/2007 CONSUNI  - Cria o Curso 
 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS E PRESIDENTE DO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO, no uso de suas atribuições estatutárias, 
 

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 003/2007 – CONSUNI; 
 
CONSIDERANDO o Projeto UFAM MULTICAMPI, desdobramento do Programa de 

Expansão do Sistema Público de Educação Federal Superior, proposto pelo Ministério da Educação; 
 
CONSIDERANDO o Ofício nº 260/2005 – PROEXTI, datado de 22.11.2005; 
 
CONSIDERANDO a exposição de motivos apresentada pelo Magnífico Reitor da 

UFAM para a criação dos cursos de Graduação das Unidades Acadêmicas de Itacoatiara e 
Parintins, em 22 de janeiro de 2007; 

 
CONSIDERANDO a Resolução nº 021/2005 - CONSUNI, que criou o Campus 

Universitário Moysés Israel, no município de Itacoatiara/Am; 
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 024/2006 - CONSUNI, que criou a Unidade 

Acadêmica Permanente de Itacoatiara, com sede em Itacoatiara; 
 

  CONSIDERANDO o Parecer do Relator, aprovado por unanimidade, em reunião 
ordinária realizada nesta data, 
 
 
 

R E S O L V E: 
 
 

CRIAR o Curso de Graduação em ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, com 50 
(cinqüenta) vagas, turno diurno, vinculado à Unidade Acadêmica Permanente de Itacoatiara. 

 
SALA DE REUNIÕES DOS COLEGIADOS DELIBERATIVOS SUPERIORES, em 

Manaus, 29 de janeiro de 2007. 
 

Hidembergue Ordozgoith da Frota 

Presidente 
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ANEXO B 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
 

PARECER Nº CNE/CES 1362/2001 - Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 
Engenharia, Bacharelado 

INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação                                
Superior 

UF: DF 

ASSUNTO: Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia  
RELATOR(A): Carlos Alberto  Serpa de Oliveira (Relator), Francisco César de Sá Barreto, Roberto 
Claudio Frota Bezerra 
PROCESSO(S) Nº(S): 23001-000344/2001-01 

PARECER Nº: 
CNE/CES 1362/2001 

COLEGIADO 
CES 

APROVADO EM: 
12/12/2001 

 
I – RELATÓRIO 
 
1. Histórico 
 
O desafio que se apresenta o ensino de engenharia no Brasil é um cenário mundial que demanda 
uso intensivo da ciência e tecnologia e exige profissionais altamente qualificados. O próprio conceito 
de qualificação profissional vem se alterando, com a presença cada vez maior de componentes 
associadas às capacidades de coordenar informações, interagir com pessoas, interpretar de maneira 
dinâmica a realidade. O novo engenheiro deve ser capaz de propor soluções que sejam não apenas 
tecnicamente corretas, ele deve ter a ambição de considerar os problemas em sua totalidade, em 
sua inserção numa cadeia de causas e efeitos de múltiplas dimensões. Não se adequar a esse 
cenário procurando formar profissionais com tal perfil significa atraso no processo de 
desenvolvimento. As IES no Brasil têm procurado, através de reformas periódicas de seus 
currículos, equacionar esses problemas. Entretanto essas reformas não têm sido inteiramente bem 
sucedidas, dentre outras razões, por privilegiarem a acumulação de conteúdos como garantia para a 
formação de um bom profissional. 
 
As tendências atuais vêm indicando na direção de cursos de graduação com estruturas flexíveis, 
permitindo que o futuro profissional a ser formado tenha opções de áreas de conhecimento e 
atuação, articulação permanente com o campo de atuação do profissional, base filosófica com 
enfoque na competência, abordagem pedagógica centrada no aluno, ênfase na síntese e na 
transdisciplinaridade, preocupação com a valorização do ser humano e preservação do meio 
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ambiente, integração social e política do profissional, possibilidade de articulação direta com a pós-
graduação e forte vinculação entre teoria e prática. 
 
Nesta proposta de Diretrizes Curriculares, o antigo conceito de currículo, entendido como grade 
curricular que formaliza a estrutura de um curso de graduação, é substituído por um conceito bem 
mais amplo, que pode ser traduzido pelo conjunto de experiências de aprendizado que o estudante 
incorpora durante o processo participativo de desenvolver um programa de estudos coerentemente 
integrado. 
 
Define-se ainda Projeto Curricular como a formalização do currículo de determinado curso pela 
instituição em um dado momento. 
 
Na nova definição de currículo, destacam-se três elementos fundamentais para o entendimento da 
proposta aqui apresentada. Em primeiro lugar, enfatiza-se o conjunto de experiências de 
aprendizado. Entende-se, portanto, que Currículo vai muito além das atividades convencionais de 
sala de aula e deve considerar atividades complementares, tais como iniciação científica e 
tecnológica, programas acadêmicos amplos, a exemplo do Programa de Treinamento Especial da 
CAPES (PET), programas de extensão universitária, visitas técnicas, eventos científicos, além de 
atividades culturais, políticas e sociais, dentre outras, desenvolvidas pelos alunos durante o curso de 
graduação. Essas atividades complementares visam ampliar os horizontes de uma formação 
profissional, proporcionando uma formação sociocultural mais abrangente. 
 
Em segundo lugar, explicitando o conceito de processo participativo, entende-se que o aprendizado 
só se consolida se o estudante desempenhar um papel ativo de construir o seu próprio 
conhecimento e experiência, com orientação e participação do professor. 
 
Finalmente, o conceito de programa de estudos coerentemente integrado se fundamenta na 
necessidade de facilitar a compreensão totalizante do conhecimento pelo estudante. Nesta proposta 
de Diretrizes Curriculares, abre-se a possibilidade de novas formas de estruturação dos cursos. Ao 
lado da tradicional estrutura de disciplinas organizadas através de grade curricular, abre-se a 
possibilidade da implantação de experiências inovadoras de organização curricular, como por 
exemplo, o sistema modular, as quais permitirão a renovação do sistema nacional de ensino. 
 
II - VOTO DO (A) RELATOR (A) 
 
Voto favoravelmente à aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia, 
bacharelado, na forma ora apresentada. 
 
Brasília, 12 de dezembro de 2001 
 
Conselheiro Carlos Alberto Serpa de Oliveira – Relator 
 
Conselheiro Francisco César de Sá Barreto 
 
Conselheiro Roberto Claudio Frota Bezerra 
 
III - DECISÃO DA CÂMARA: 
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 A Câmara de Educação Superior acompanha o Voto do Relator. 
 
Sala das Sessões, 12  de dezembro de 2001. 
 
Conselheiros Arthur Roquete de Macedo - Presidente 
 
                                 José Carlos Almeida da Silva - Vice-Presidente 
 
 
DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 
 
Diretrizes Curriculares 

1 Perfil dos Egressos 
O perfil dos egressos de um curso de engenharia compreenderá uma sólida formação técnico 

científica e profissional geral que o capacite a absorver e desenvolver novas tecnologias, 
estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando 
seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, 
em atendimento às demandas da sociedade. 

 
2. Competências e Habilidades 

Os Currículos dos Cursos de Engenharia deverão dar condições a seus egressos para adquirir 
competências e habilidades para: 

a) aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia; 
b) projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
c) conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
d) planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
e) identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
f) desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
g) supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
h) avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
i) comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
j) atuar em equipes multidisciplinares; 
k) compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 
l) avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
m) avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
n) assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 
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3. Estrutura do Curso 
Cada curso de Engenharia deve possuir um projeto pedagógico que demonstre claramente 

como o conjunto das atividades previstas garantirá o perfil desejado de seu egresso e o 
desenvolvimento das competências e habilidades esperadas. Ênfase deve ser dada à necessidade 
de se reduzir o tempo em sala de aula, favorecendo o trabalho individual e em grupo dos 
estudantes. 

Deverão existir os trabalhos de síntese e integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do 
curso, sendo que, pelo menos, um deles deverá se constituir em atividade obrigatória como requisito 
para a graduação. 

Deverão também ser estimuladas atividades complementares, tais como trabalhos de iniciação 
científica, projetos multidisciplinares, visitas teóricas, trabalhos em equipe, desenvolvimento de 
protótipos, monitorias, participação em empresas juniores e outras atividades empreendedoras.  

Nestas atividades procurar-se-á desenvolver posturas de cooperação, comunicação e liderança. 
 
4. Conteúdos Curriculares 

Todo o curso de Engenharia, independente de sua modalidade, deve possuir em seu currículo 
um núcleo de conteúdos básicos, um núcleo de conteúdos profissionalizantes e um núcleo de 
conteúdos específicos que caracterizem a modalidade. 

O núcleo de conteúdos básicos, cerca de 30% da carga horária mínima, versará sobre os 
tópicos que se seguem: 

 Metodologia Científica e Tecnológica; 
 Comunicação e Expressão; 
 Informática; 
 Expressão Gráfica; 
 Matemática; 
 Física; 
 Fenômenos de Transporte; 
 Mecânica dos Sólidos; 
 Eletricidade Aplicada; 
 Química; 
 Ciência e Tecnologia dos Materiais; 
 Administração; 
 Economia; 
 Ciências do Ambiente; 
 Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania. 
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Nos conteúdos de Física, Química e Informática, é obrigatória a existência de atividades de 
laboratório. Nos demais conteúdos básicos, deverão ser previstas atividades práticas e de 
laboratórios, com enfoques e intensividade compatíveis com a modalidade pleiteada. 

O núcleo de conteúdos profissionalizantes, cerca de 15% de carga horária mínima, versará 
sobre um subconjunto coerente dos tópicos abaixo discriminados, a ser definido pela IES: 

 Algoritmos e Estruturas de Dados; 
 Bioquímica; 
 Ciência dos Materiais; 
 Circuitos Elétricos; 
 Circuitos Lógicos; 
 Compiladores; 
 Construção Civil; 
 Controle de Sistemas Dinâmicos; 
 Conversão de Energia; 
 Eletromagnetismo; 
 Eletrônica Analógica e Digital; 
 Engenharia do Produto; 
 Ergonomia e Segurança do Trabalho; 
 Estratégia e Organização; 
 Físico-química; 
 Geoprocessamento; 
 Geotecnia; 
 Gerência de Produção; 
 Gestão Ambiental; 
 Gestão Econômica; 
 Gestão de Tecnologia; 
 Hidráulica, Hidrologia Aplicada e Saneamento Básico; 
 Instrumentação; 
 Máquinas de fluxo; 
 Matemática discreta; 
 Materiais de Construção Civil; 
 Materiais de Construção Mecânica; 
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 Materiais Elétricos; 
 Mecânica Aplicada; 
 Métodos Numéricos; 
 Microbiologia; 
 Mineralogia e Tratamento de Minérios; 
 Modelagem, Análise e Simulação de Sistemas; 
 Operações Unitárias; 
 Organização de computadores; 
 Paradigmas de Programação; 
 Pesquisa Operacional; 
 Processos de Fabricação; 
 Processos Químicos e Bioquímicos; 
 Qualidade; 
 Química Analítica; 
 Química Orgânica; 
 Reatores Químicos e Bioquímicos; 
 Sistemas Estruturais e Teoria das Estruturas; 
 Sistemas de Informação; 
 Sistemas Mecânicos; 
 Sistemas operacionais; 
 Sistemas Térmicos; 
 Tecnologia Mecânica; 
 Telecomunicações; 
 Termodinâmica Aplicada; 
 Topografia e Geodésia; 
 Transporte e Logística. 

O núcleo de conteúdos específicos se constitui  em extensões e aprofundamentos dos 
conteúdos do núcleo de conteúdos profissionalizantes, bem como de outros conteúdos destinados a 
caracterizar modalidades. Estes conteúdos, consubstanciando o restante da carga horária total, 
serão propostos exclusivamente pela IES. Constituem-se em conhecimentos científicos, 
tecnológicos e instrumentais necessários para a  definição das modalidades de engenharia e devem 
garantir o desenvolvimento das competências e habilidades estabelecidas nestas diretrizes. 
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5. Estágios 
Os estágios curriculares deverão ser atividades obrigatórias, com uma duração mínima de 

160 horas. Os estágios curriculares serão obrigatoriamente supervisionados pela instituição de 
ensino, através de relatórios técnicos e de acompanhamento individualizado durante o período de 
realização da atividade.  
 
 É obrigatório o trabalho final de curso como atividade de síntese e integração de 
conhecimento. 
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ANEXO C 
 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
RESOLUÇÃO CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002.(*) - Institui Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. 
 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, tendo 
em vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, e com 
fundamento no Parecer CES 1.362/2001, de 12 de dezembro de 2001, peça indispensável do 
conjunto das presentes Diretrizes Curriculares Nacionais, homologado pelo Senhor Ministro da 
Educação, em 22 de fevereiro de 2002, resolve: 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Engenharia, a serem observadas na organização curricular das Instituições do 
Sistema de Educação Superior do País. 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em Engenharia 
definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de engenheiros, 
estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, para 
aplicação em âmbito nacional na organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos 
pedagógicos dos Cursos de Graduação em Engenharia das Instituições do Sistema de Ensino 
Superior. 

Art. 3º O Curso de Graduação em Engenharia tem como perfil do formando 
egresso/profissional o engenheiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 
capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa 
na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da 
sociedade. 

Art. 4º A formação do engenheiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 
requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 

I - aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia; 
II - projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV - planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V - identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VI - supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VII - avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
IX - atuar em equipes multidisciplinares; 
X - compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 
XI - avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XII - avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIII - assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

                                                
(*) CNE. Resolução CNE/CES 11/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 2002. Seção 1, p. 32. 
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Art. 5º Cada curso de Engenharia deve possuir um projeto pedagógico que demonstre 
claramente como o conjunto das atividades previstas garantirá o perfil desejado de seu egresso e o 
desenvolvimento das competências e habilidades esperadas. Ênfase deve ser dada à necessidade 
de se reduzir o tempo em sala de aula, favorecendo o trabalho individual e em grupo dos 
estudantes. 

§ 1º Deverão existir os trabalhos de síntese e integração dos conhecimentos adquiridos ao 
longo do curso, sendo que, pelo menos, um deles deverá se constituir em atividade obrigatória como 
requisito para a graduação. 

§ 2º Deverão também ser estimuladas atividades complementares, tais como trabalhos de 
iniciação científica, projetos multidisciplinares, visitas teóricas, trabalhos em equipe, 
desenvolvimento de protótipos, monitorias, participação em empresas juniores e outras atividades 
empreendedoras.  

Art. 6º Todo o curso de Engenharia, independente de sua modalidade, deve possuir em seu 
currículo um núcleo de conteúdos básicos, um núcleo de conteúdos profissionalizantes e um núcleo 
de conteúdos específicos que caracterizem a modalidade. 

§ 1º O núcleo de conteúdos básicos, cerca de 30% da carga horária mínima, versará sobre os 
tópicos que seguem: 

I - Metodologia Científica e Tecnológica; 
II - Comunicação e Expressão; 
III - Informática; 
IV - Expressão Gráfica; 
V - Matemática; 
VI - Física; 
VII - Fenômenos de Transporte; 
VIII - Mecânica dos Sólidos; 
IX - Eletricidade Aplicada; 
X - Química; 
XI - Ciência e Tecnologia dos Materiais; 
XII - Administração; 
XIII - Economia; 
XIV - Ciências do Ambiente; 
XV - Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania. 
§ 2ºNos conteúdos de Física, Química e Informática, é obrigatória a existência de atividades 

de laboratório. Nos demais conteúdos básicos, deverão ser previstas atividades práticas e de 
laboratórios, com enfoques e intensividade compatíveis com a modalidade pleiteada. 

§ 3º O núcleo de conteúdos profissionalizantes, cerca de 15% de carga horária mínima, 
versará sobre um subconjunto coerente dos tópicos abaixo discriminados, a ser definido pela IES: 

I - Algoritmos e Estruturas de Dados; 
II - Bioquímica; 
III - Ciência dos Materiais; 
IV - Circuitos Elétricos; 
V - Circuitos Lógicos; 
VI -Compiladores; 
VII - Construção Civil; 



 

 

73 

VIII - Controle de Sistemas Dinâmicos; 
IX - Conversão de Energia; 
X - Eletromagnetismo; 
XI - Eletrônica Analógica e Digital; 
XII - Engenharia do Produto; 
XIII - Ergonomia e Segurança do Trabalho; 
XIV - Estratégia e Organização; 
XV - Físico-química; 
XVI - Geoprocessamento; 
XVII - Geotecnia; 
XVIII - Gerência de Produção; 
XIX - Gestão Ambiental; 
XX - Gestão Econômica; 
XXI - Gestão de Tecnologia; 
XXII - Hidráulica, Hidrologia Aplicada e Saneamento Básico; 
XXIII - Instrumentação; 
XXIV - Máquinas de fluxo; 
XXV - Matemática discreta; 
XXVI - Materiais de Construção Civil; 
XXVII - Materiais de Construção Mecânica; 
XXVIII - Materiais Elétricos; 
XXIX - Mecânica Aplicada; 
XXX - Métodos Numéricos; 
XXXI - Microbiologia; 
XXXII - Mineralogia e Tratamento de Minérios; 
XXXIII - Modelagem, Análise e Simulação de Sistemas; 
XXXIV - Operações Unitárias; 
XXXV - Organização de computadores; 
XXXVI - Paradigmas de Programação; 
XXXVII - Pesquisa Operacional; 
XXXVIII - Processos de Fabricação; 
XXXIX - Processos Químicos e Bioquímicos; 
XL - Qualidade; 
XLI - Química Analítica; 
XLII - Química Orgânica; 
XLIII - Reatores Químicos e Bioquímicos; 
XLIV - Sistemas Estruturais e Teoria das Estruturas; 
XLV - Sistemas de Informação; 
XLVI - Sistemas Mecânicos; 
XLVII - Sistemas operacionais; 
XLVIII - Sistemas Térmicos; 
XLIX - Tecnologia Mecânica; 
L - Telecomunicações; 
LI - Termodinâmica Aplicada; 
LII - Topografia e Geodésia; 
LIII - Transporte e Logística. 
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§ 4º O núcleo de conteúdos específicos se constitui  em extensões e aprofundamentos dos 
conteúdos do núcleo de conteúdos profissionalizantes, bem como de outros conteúdos destinados a 
caracterizar modalidades. Estes conteúdos, consubstanciando o restante da carga horária total, 
serão propostos exclusivamente pela IES. Constituem-se em conhecimentos científicos, 
tecnológicos e instrumentais necessários para a  definição das modalidades de engenharia e devem 
garantir o desenvolvimento das competências e habilidades estabelecidas nestas diretrizes. 

Art. 7º A formação do engenheiro incluirá, como etapa integrante da graduação, estágios 
curriculares obrigatórios sob supervisão direta da instituição de ensino, através de relatórios técnicos 
e acompanhamento individualizado durante o período de realização da atividade. A carga horária 
mínima do estágio curricular deverá atingir 160 (cento e sessenta) horas. 

Parágrafo único. É obrigatório o trabalho final de curso como atividade de síntese e integração 
de conhecimento. 

Art. 8º A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar e propiciar 
concepções curriculares ao Curso de Graduação em Engenharia que deverão ser acompanhadas e 
permanentemente avaliadas, a fim de permitir os ajustes que se fizerem necessários ao seu 
aperfeiçoamento. 

§ 1º As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e conteúdos 
curriculares desenvolvidos tendo como referência as Diretrizes Curriculares. 

§ 2º O Curso de Graduação em Engenharia deverá utilizar metodologias e critérios para 
acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em 
consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos pela IES à qual pertence. 

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

ARTHUR ROQUETE DE MACEDO 
Presidente da Câmara de Educação Superior 

 
http://www.mec.gov.br/cne/ftp/CES/CES112002.doc 
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ANEXO D 
 
LEI Nº 5.194 de 24 DEZ 1966 – Regulamenta as profissões de Engenharia, Arquitetos e 
Engenheiros Agronomo 

 
Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras 
providências. 

 
 O Presidente da República 
 Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 O Congresso Nacional decreta: 
 

TÍTULO I 
Do Exercício Profissional da Engenharia, 

da Arquitetura e da Agronomia 
 

CAPÍTULO I 
Das Atividades Profissionais 

 
Seção I 

Caracterização e Exercício das Profissões 
 

 Art. 1º - As profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo são caracterizadas 
pelas realizações de interesse social e humano que importem na realização dos seguintes 
empreendimentos: 

a) aproveitamento e utilização de recursos naturais; 
b) meios de locomoção e comunicações; 
c) edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus aspectos 

técnicos e artísticos; 
d) instalações e meios de acesso a costas, cursos, e massas de água e extensões 

terrestres; 
e) desenvolvimento industrial e agropecuário. 

 Art. 2º - O exercício, no País, da profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-
agrônomo, observadas as condições de capacidade e demais exigências legais, é assegurado: 

a) aos que possuam, devidamente registrado, diploma de faculdade ou escola superior de 
Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, oficiais ou reconhecidas, existentes no País; 

b) aos que possuam, devidamente revalidado e registrado no País, diploma de faculdade 
ou escola estrangeira de ensino superior de Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, bem 
como os que tenham esse exercício amparado por convênios internacionais de 
intercâmbio; 

c) aos estrangeiros contratados que, a critério dos Conselhos Federal e Regionais de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, considerados a escassez de profissionais de 
determinada especialidade e o interesse nacional, tenham seus títulos registrados 
temporariamente. 

 Parágrafo único - O exercício das atividades de engenheiro, arquiteto e engenheiro- 
agrônomo é garantido, obedecidos os limites das respectivas licenças e excluídas as expedidas, a 
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título precário, até a publicação desta Lei, aos que, nesta data, estejam registrados nos Conselhos 
Regionais. 

 
Seção II 

Do uso do Título Profissional 
 

 Art. 3º - São reservadas exclusivamente aos profissionais referidos nesta Lei as 
denominações de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo, acrescidas, obrigatoriamente, 
das características de sua formação básica. 
 Parágrafo único - As qualificações de que trata este Artigo poderão ser acompanhadas de 
designações outras referentes a cursos de especialização, aperfeiçoamento e pós-graduação. 
 Art. 4º - As qualificações de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo só podem ser 
acrescidas à denominação de pessoa jurídica composta exclusivamente de profissionais que 
possuam tais títulos. 
 Art. 5º - Só poderá ter em sua denominação as palavras engenharia, arquitetura ou 
agronomia a firma comercial ou industrial cuja diretoria for composta, em sua maioria, de 
profissionais registrados nos Conselhos Regionais. 
 

Seção III 
Do exercício ilegal da Profissão 

 
 Art. 6º - Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo: 

a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, 
reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro nos 
Conselhos Regionais: 

b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições discriminadas em 
seu registro; 

c) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas 
executoras de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos delas; 

d) o profissional que, suspenso de seu exercício, continue em atividade; 
e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer 

atribuições reservadas aos profissionais da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, 
com infringência do disposto no parágrafo único do Art. 8º desta Lei. 

 
Seção IV 

Atribuições profissionais e  
coordenação de suas atividades 

 
 

 Art. 7º - As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do 
engenheiro-agrônomo consistem em: 

a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, 
autárquicas e de economia mista e privada; 

b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, 
transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial 
e agropecuária; 
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c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação 
técnica; 

d) ensino, pesquisa, experimentação e ensaios; 
e) fiscalização de obras e serviços técnicos; 
f) direção de obras e serviços técnicos; 
g) execução de obras e serviços técnicos; 
h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária. 

 Parágrafo único - Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão exercer 
qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões. 
 Art. 8º - As atividades e atribuições enunciadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e" e "f" do 
artigo anterior são da competência de pessoas físicas, para tanto legalmente habilitadas. 
 Parágrafo único - As pessoas jurídicas e organizações estatais só poderão exercer as 
atividades discriminadas no Art. 7º, com exceção das contidas na alínea "a", com a participação 
efetiva e autoria declarada de  profissional legalmente habilitado e registrado pelo Conselho 
Regional, assegurados os direitos que esta Lei lhe confere. 
 Art. 9º - As atividades enunciadas nas alíneas "g" e "h" do Art. 7º, observados os preceitos 
desta Lei, poderão ser exercidas, indistintamente, por profissionais ou por pessoas jurídicas.  
 Art. 10 - Cabe às Congregações das escolas e faculdades de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia indicar ao Conselho Federal, em função dos títulos apreciados através da formação 
profissional, em termos genéricos, as características dos profissionais por elas diplomados. 
 Art. 11 - O Conselho Federal organizará e manterá atualizada a relação dos títulos 
concedidos pelas escolas e faculdades, bem como seus cursos e currículos, com a indicação das 
suas características. 
 Art. 12 - Na União, nos Estados e nos Municípios, nas entidades autárquicas, paraestatais e 
de economia mista, os cargos e funções que exijam conhecimentos de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia, relacionados conforme o disposto na alínea "g" do Art. 27, somente poderão ser 
exercidos por profissionais habilitados de acordo com esta Lei. 
 Art. 13 - Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de Engenharia, de 
Arquitetura e de Agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser submetidos ao 
julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem 
profissionais habilitados de acordo com esta Lei. 
 Art. 14 - Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e atos 
judiciais ou administrativos, é obrigatória, além da assinatura, precedida do nome da empresa, 
sociedade, instituição ou firma a que interessarem, a menção explícita do título do profissional que 
os subscrever e do número da carteira referida no Art. 56. 
 Art. 15 - São nulos de pleno direito os contratos referentes a qualquer ramo da Engenharia, 
Arquitetura ou da Agronomia, inclusive a elaboração de projeto, direção ou execução de obras, 
quando firmados por entidade pública ou particular com pessoa física ou jurídica não legalmente 
habilitada a praticar a atividade nos termos desta Lei. 
 Art. 16 - Enquanto durar a execução  de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, 
é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome 
do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os 
dos responsáveis pela execução dos trabalhos. 

CAPÍTULO II 
Da Responsabilidade e Autoria 

 
 Art. 17 - Os direitos de autoria de um plano ou projeto de Engenharia, Arquitetura ou 
Agronomia, respeitadas as relações contratuais expressas entre o autor e outros interessados, são 
do profissional que os elaborar. 
 Parágrafo único - Cabem ao profissional que os tenha elaborado os prêmios ou distinções 
honoríficas concedidas a projetos, planos, obras ou serviços técnicos. 
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 Art. 18 - As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional 
que o tenha elaborado. 
 Parágrafo único - Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a 
prestar sua colaboração profissional, comprovada a solicitação, as alterações ou modificações deles 
poderão ser feitas por outro profissional habilitado, a quem caberá a responsabilidade pelo projeto 
ou plano modificado. 
 Art. 19 - Quando a concepção geral que caracteriza um plano ou projeto for elaborada em 
conjunto por profissionais legalmente habilitados, todos serão considerados co-autores do projeto, 
com os direitos e deveres correspondentes. 
 Art. 20 - Os profissionais ou organizações de técnicos especializados que colaborarem 
numa parte do projeto deverão ser mencionados explicitamente como autores da parte que lhes 
tiver sido confiada, tornando-se mister que todos os documentos, como plantas, desenhos, cálculos, 
pareceres, relatórios, análises, normas, especificações e outros documentos relativos ao projeto 
sejam por eles assinados. 
 Parágrafo único - A responsabilidade técnica pela ampliação, prosseguimento ou conclusão 
de qualquer empreendimento de engenharia, arquitetura ou agronomia caberá ao profissional ou 
entidade registrada que aceitar esse encargo, sendo-lhe, também, atribuída a responsabilidade das 
obras, devendo o Conselho Federal adotar resolução quanto às responsabilidades das partes já 
executadas ou concluídas por outros profissionais. 
 Art. 21 - Sempre que o autor do projeto convocar, para o desempenho do seu encargo, o 
concurso de profissionais da organização de profissionais especializados e legalmente habilitados, 
serão estes havidos como co-responsáveis na parte que lhes diga respeito. 
 Art. 22 - Ao autor do projeto ou aos seus prepostos é assegurado o direito de acompanhar a 
execução da obra, de modo a garantir a sua realização, de acordo com as condições, 
especificações e demais pormenores técnicos nele estabelecidos. 
 Parágrafo único - Terão o direito assegurado neste Artigo, o autor do projeto, na parte que 
lhe diga respeito, os profissionais especializados que participarem, como co-responsáveis, na sua 
elaboração. 
 Art. 23 - Os Conselhos Regionais criarão registros de autoria de planos e projetos, para 
salvaguarda dos direitos autorais dos profissionais que o desejarem. 

 
TÍTULO II 

Da Fiscalização do Exercício das Profissões 
 
 

CAPÍTULO I  
Dos Órgãos Fiscalizadores 

 
 Art. 24 - A aplicação do que dispõe esta Lei, a verificação e a fiscalização do exercício e 
atividades das profissões nela reguladas serão exercidas por um Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CONFEA), e Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(CREA), organizados de forma a assegurarem unidade de ação. 
 Art. 25 - Mantidos os já existentes, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia promoverá a instalação, nos Estados, Distrito Federal e Territórios Federais, dos 
Conselhos Regionais necessários à execução desta Lei, podendo a ação de qualquer deles 
estender-se a mais de um Estado. 
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 § 1º - A proposta de criação de novos Conselhos Regionais será feita pela maioria das 
entidades de classe e escolas ou faculdades com sede na nova Região, cabendo aos Conselhos 
atingidos pela iniciativa opinar e encaminhar a proposta à aprovação do Conselho Federal. 
 § 2º - Cada unidade da Federação só poderá ficar na jurisdição de um Conselho Regional. 
 § 3º - A sede dos Conselhos Regionais será no Distrito Federal, em capital de Estado ou de 
Território Federal. 

 
 

CAPÍTULO II 
Do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

 
Seção I 

Da Instituição do Conselho e suas Atribuições 
 

 Art. 26 - O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, (CONFEA), é a 
instância superior da fiscalização do exercício profissional da Engenharia, da Arquitetura e da 
Agronomia. 
 Art. 27 - São atribuições do Conselho Federal: 

a) organizar o seu regimento interno e estabelecer normas gerais para os regimentos dos 
Conselhos Regionais; 

b) homologar os regimentos internos organizados pelos Conselhos Regionais; 
c) examinar e decidir em última instância os assuntos relativos ao exercício das profissões 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, podendo anular qualquer ato que não estiver 
de acordo com a presente Lei; 

d) tomar conhecimento e dirimir quaisquer dúvidas suscitadas nos Conselhos Regionais; 
e) julgar em última instância os recursos sobre registros, decisões e penalidades impostas 

pelos Conselhos Regionais; 
f) baixar e fazer publicar as resoluções previstas para regulamentação e execução da 

presente Lei, e, ouvidos os Conselhos Regionais, resolver os casos omissos; 
g) relacionar os cargos e funções dos serviços estatais, paraestatais, autárquicos e de 

economia mista, para cujo exercício seja necessário o título de engenheiro, arquiteto ou 
engenheiro-agrônomo; 

h) incorporar ao seu balancete de receita e despesa os dos Conselhos Regionais; 
i) enviar aos Conselhos Regionais cópia do expediente encaminhado ao Tribunal de 

Contas, até 30 (trinta) dias após a remessa; 
j) publicar anualmente a relação de títulos, cursos e escolas de ensino superior, assim 

como, periodicamente, relação de profissionais habilitados; 
k) fixar, ouvido o respectivo Conselho Regional, as condições para que as entidades de 

classe da região tenham nele direito à representação; 
l) promover, pelo menos uma vez por ano, as reuniões de representantes dos Conselhos 

Federal e Regionais previstas no Art. 53 desta Lei; 
m) examinar e aprovar a proporção das representações dos grupos profissionais nos 

Conselhos Regionais; 
n) julgar, em grau de recurso, as infrações do Código de Ética Profissional do engenheiro, 

arquiteto e engenheiro-agrônomo, elaborados pelas entidades de classe; 
o) aprovar ou não as propostas de criação de novos Conselhos Regionais; 
p) fixar e alterar as anuidades, emolumentos e taxas a pagar pelos profissionais e pessoas 

jurídicas referidos no Art. 63. 
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q) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licitação, alienar bens imóveis. (1)  
 Parágrafo único - Nas questões relativas a atribuições profissionais, a decisão do Conselho 
Federal só será tomada com o mínimo de 12 (doze) votos favoráveis. 
 Art. 28 - Constituem renda do Conselho Federal: 

I - quinze por cento do produto da arrecadação prevista nos itens I a V do Art. 35; 
II - doações, legados, juros e receitas patrimoniais; 
III - subvenções; 
IV - outros rendimentos eventuais. (1) 

 
 

Seção II 
Da Composição e Organização 

 
 Art. 29 - O Conselho Federal será constituído por 18 (dezoito) membros, brasileiros, 
diplomados em Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, habilitados de acordo com esta Lei, 
obedecida a seguinte composição: 

a) 15 (quinze) representantes de grupos profissionais, sendo 9 (nove) engenheiros 
representantes  de modalidades de engenharia estabelecidas em termos genéricos pelo 
Conselho Federal, no mínimo de 3(três) modalidades, de maneira a corresponderem às 
formações técnicas constantes dos registros nele existentes; 3 (três) arquitetos e 3  
(três) engenheiros-agrônomos; 

b) 1 (um) representante das escolas de engenharia, 1 (um) representante das escolas de 
arquitetura e 1 (um) representante das escolas de agronomia. 

 § 1º - Cada membro do Conselho Federal terá 1 (um) suplente. 
 § 2º - O presidente do Conselho Federal será eleito, por maioria absoluta, dentre os seus 
membros. (2)  
 § 3º - A vaga do representante nomeado presidente do Conselho será preenchida por seu 
suplente. (3)  
 Art. 30 - Os representantes dos grupos profissionais referidos na alínea "a" do Art. 29 e 
seus suplentes serão eleitos pelas respectivas entidades de classe registradas nas regiões, em 
assembléias especialmente convocadas  para este fim pelos Conselhos Regionais, cabendo a cada 
região indicar, em forma de rodízio, um membro do Conselho Federal. 
 Parágrafo único - Os representantes das entidades de classe nas assembléias referidas 
neste artigo serão por elas eleitos, na forma dos respectivos estatutos. 
 Art. 31 - Os representantes das escolas ou faculdades e seus suplentes serão eleitos por 
maioria absoluta de votos em assembléia dos delegados de cada grupo profissional, designados 
pelas respectivas Congregações. 
 
(1) Redação dada pela Lei nº 6.619/78 
(2) Lei nº 8.195/91 altera o parágrafo  2º do artigo 29 
(3) Derrogado pela Lei nº 8.195/91 
 
 Art. 32 - Os mandatos dos membros do Conselho Federal e do Presidente serão de 3 (três) 
anos. 

                                                
(1) Redação dada pela Lei nº 6.619/78 
(2) Lei nº 8.195/91 altera o parágrafo  2º do artigo 29 
(3) Derrogado pela Lei nº 8.195/91 
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 Parágrafo único - O Conselho Federal se renovará anualmente pelo terço de seus 
membros. 

 
 

CAPÍTULO III 
Dos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

 
Seção I 

Da Instituição dos Conselhos Regionais e suas Atribuições 
 

 Art. 33 - Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) são 
órgãos de fiscalização do exercício de profissões de engenharia, arquitetura e agronomia, em suas 
regiões. 
 Art. 34 - São atribuições dos Conselhos Regionais: 

a) elaborar e alterar seu regimento interno, submetendo-o à homologação do Conselho 
Federal; 

b) criar as Câmaras especializadas atendendo às condições de maior eficiência da 
fiscalização estabelecida na presente Lei; 

c) examinar reclamações e representações acerca de registros; 
d) julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração da presente Lei e do 

Código de Ética, enviados pelas Câmaras Especializadas; 
e) julgar, em grau de recurso, os processos de imposição de penalidades e multas; 
f) organizar o sistema de fiscalização do exercício das profissões  reguladas pela presente 

Lei; 
g) publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos profissionais e firmas registrados; 
h) examinar os requerimentos e processos de registro em geral, expedindo as carteiras 

profissionais ou documentos de registro; 
i) sugerir ao Conselho Federal medidas necessárias à regularidade dos serviços e à 

fiscalização do exercício das profissões reguladas nesta Lei; 
j) agir, com a colaboração das sociedades de classe e das escolas ou faculdades de 

engenharia, arquitetura e agronomia, nos assuntos relacionados com a presente Lei; 
k) cumprir e fazer cumprir a presente Lei, as resoluções baixadas pelo Conselho Federal, 

bem como expedir atos que para isso julguem necessários; 
l) criar inspetorias e nomear inspetores especiais para maior eficiência da fiscalização; 
m) deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativos e sobre os casos comuns a 

duas ou mais especializações profissionais; 
n) julgar, decidir ou dirimir as questões da atribuição ou competência das Câmaras 

Especializadas referidas no artigo 45, quando não possuir o Conselho Regional número 
suficiente de profissionais do mesmo grupo para constituir a respectiva Câmara, como 
estabelece o artigo 48; 

o) organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e pessoas jurídicas 
que, nos termos desta Lei, se inscrevam para exercer atividades de engenharia, 
arquitetura ou agronomia, na Região; 

p) organizar e manter atualizado o registro das entidades de classe referidas no artigo 62 e 
das escolas e faculdades que, de acordo com esta Lei, devam participar da eleição de 
representantes destinada a compor o Conselho Regional e o Conselho Federal; 

q) organizar, regulamentar e manter o registro de projetos e planos a que se refere o artigo 
23; 
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r) registrar as tabelas básicas de honorários profissionais elaboradas pelos órgãos de 
classe; 

s) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licitação, alienar bens imóveis.(1)   
 " Art. 35 -Constituem rendas dos Conselhos Regionais: 

I - anuidades cobradas de profissionais e pessoas jurídicas; 
II - taxas de expedição de carteiras profissionais e documentos diversos; 
III - emolumentos sobre registros, vistos e outros procedimentos; 
IV - quatro quintos da arrecadação da taxa instituída pela Lei nº 6.496, de  
 7 DEZ 1977; 
V - multas aplicadas de conformidade com esta Lei e com a Lei nº 6.496, de  
 7 DEZ 1977; 
VI - doações, legados, juros e receitas patrimoniais; 
VII - subvenções; 
VIII - outros rendimentos eventuais"(2). 

 Art. 36 - Os Conselhos Regionais recolherão ao Conselho Federal, até o dia trinta do mês 
subseqüente ao da arrecadação, a quota de participação estabelecida no item I do Art. 28. 
 Parágrafo único - Os Conselhos Regionais poderão destinar parte de sua renda líquida, 
proveniente da arrecadação das multas, a medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico e 
cultural do Engenheiro, do Arquiteto e do Engenheiro-Agrônomo. (3)  
 

 
Seção II 

Da Composição e Organização 
 

 Art. 37 - Os Conselhos Regionais serão constituídos de brasileiros diplomados em curso 
superior, legalmente habilitados de acordo com a presente Lei, obedecida a seguinte composição: 

a) um presidente, eleito por maioria absoluta pelos membros do Conselho, com mandato 
de 3(três) anos; (4)  

b) um representante de cada escola ou faculdade de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
com sede na Região; 

c) representantes diretos das entidades de classe de engenheiro, arquiteto e engenheiro-
agrônomo, registradas na Região, de conformidade com o artigo 62. 

 Parágrafo único - Cada membro do Conselho terá um suplente. 
 Art. 38 - Os representantes das escolas e faculdades e seus respectivos suplentes serão 
indicados por suas congregações. 
 Art. 39 - Os representantes das entidades de classe e respectivos suplentes serão eleitos 
por aquelas entidades na forma de seus Estatutos. 
 Art. 40 - O número de conselheiros representativos das entidades de classe será fixado nos 
respectivos Conselhos Regionais, assegurados o mínimo de 1 (um) representante por entidade de 
classe e a  proporcionalidade entre os representantes das diferentes categorias profissionais. 
 Art. 41 - A proporcionalidade dos representantes de cada categoria profissional será 
estabelecida em face dos números totais dos registros no Conselho Regional, de engenheiros das 
modalidades genéricas previstas na alínea "a" do Art. 29, de arquitetos e de engenheiros-
agrônomos que houver em cada região, cabendo a cada entidade de classe registrada no Conselho 
                                                
(1) Redação da Lei nº 6.619/78 - D.O.U. - 19 DEZ 1978 
(2) Ibidem 

(3) Ibidem 

(4) Redação dada pela Lei nº 8.195/91 - D.O.U - 27 JAN 91 
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Regional o número de representantes proporcional à quantidade de seus associados, assegurando 
o mínimo de 1 (um) representante por entidade. 
 Parágrafo único - A proporcionalidade de que trata este Artigo será submetida à prévia 
aprovação do Conselho Federal. 
 Art. 42 - Os Conselhos Regionais funcionarão em pleno e para os assuntos específicos, 
organizados em Câmaras Especializadas correspondentes às seguintes categorias profissionais: 
engenharia nas modalidades correspondentes às formações técnicas referidas na alínea "a" do Art. 
29, arquitetura e agronomia. 
 Art. 43 - O mandato  dos Conselheiros Regionais será de 3 (três) anos e se renovará 
anualmente pelo terço de seus membros. 
 Art. 44 - Cada Conselho Regional terá inspetorias, para fins de fiscalização nas cidades ou 
zonas onde se fizerem necessárias. 
 

 CAPÍTULO IV 
Das câmaras especializadas 

 
Seção I 

Da instituição das câmaras e suas atribuições 
 
 Art. 45 - As Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos  Regionais  
encarregados de julgar e decidir sobre os  assuntos   de fiscalização   pertinentes  às  respectivas  
especializações profissionais e infrações do Código de Ética.  

Art. 46 - São atribuições das Câmaras Especializadas:  
a) julgar os casos de infração da presente Lei, no  âmbito  de  sua  competência profissional 

específica;  
b) julgar as infrações do Código de Ética;  
c) aplicar as penalidades e multas previstas;  
d) apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das firmas, das entidades de 

direito público, das entidades de classe e das escolas ou faculdades na Região;  
e) elaborar as normas para a fiscalização das respectivas especializações profissionais;  
f) opinar sobre os assuntos de  interesse comum de duas ou mais especializações 

profissionais, encaminhando-os ao Conselho Regional. 
 

Seção II 
Da composição e organização 

  
  Art. 47 - As Câmaras Especializadas serão constituídas pelos conselheiros regionais. 
  Parágrafo único - Em cada Câmara Especializada haverá um membro, eleito pelo Conselho 
Regional, representando as demais categorias profissionais. 
  Art. 48 - Será constituída Câmara Especializada desde que entre os conselheiros regionais 
haja um mínimo de 3 (três) do mesmo grupo profissional. 
 

CAPÍTULO V  
Generalidades 

 
 Art. 49 - Aos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais compete, além da direção do 
respectivo Conselho, sua representação em juízo.  
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 Art. 50 - O conselheiro federal ou regional que durante 1 (um) ano faltar, sem licença prévia, 
a 6 (seis) sessões, consecutivas ou não, perderá automaticamente o mandato, passando este a ser 
exercido, em caráter efetivo, pelo respectivo suplente.  
 Art. 51 - O mandato dos presidentes e dos conselheiros será honorífico.  
 Art. 52 - O exercício da função de membro dos Conselhos por espaço de tempo não inferior 
a dois terços do respectivo mandato será considerado serviço relevante prestado à Nação.  
 § 1 º - O Conselho Federal concederá aos que se acharem nas condições deste Artigo o 
certificado de serviço relevante, independentemente de requerimento do interessado, dentro de  12 
(doze) meses contados a partir da comunicação dos Conselhos. 
 § 2º - Será considerado como serviço público efetivo, para efeito de aposentadoria e 
disponibilidade, o tempo de serviço como Presidente ou Conselheiro, vedada, porém, a contagem 
cumulativa com o tempo exercido em cargo público. (1) 
  Art. 53 - Os representantes dos Conselhos Federal e Regionais reunir-se-ão pelo menos 
uma vez por ano para, conjuntamente, estudar e estabelecer providências que assegurem ou 
aperfeiçoem a aplicação da presente Lei, devendo o Conselho Federal remeter aos Conselhos 
Regionais, com a devida antecedência, o temário respectivo.  
 Art. 54 - Aos Conselhos Regionais é cometido o encargo de dirimir qualquer dúvida ou 
omissão sobre a aplicação desta Lei, com recurso "ex-offício", de efeito suspensivo, para o Conselho 
Federal, ao qual compete decidir, em última instância, em caráter geral. 

TÍTULO III 
Do registro e fiscalização profissional 

 
CAPÍTULO I 

Do registro dos profissionais 
   
 Art. 55 - Os profissionais habilitados na forma estabelecida nesta Lei só poderão exercer a 
profissão após o registro  no Conselho Regional sob cuja jurisdição se achar o local de sua 
atividade.  
  Art. 56 - Aos profissionais registrados de acordo com esta Lei será fornecida carteira 
profissional, conforme modelo adotado pelo Conselho Federal, contendo o número do registro, a 
natureza do título, especializações e todos os elementos necessários à sua identificação.  
  § 1 º - A expedição da carteira a que se refere o presente artigo fica sujeita a taxa que for 
arbitrada pelo Conselho Federal.  
  § 2 º - A carteira profissional, para os efeitos desta Lei, substituirá o diploma, valerá  como 
documento de identidade e terá fé pública.  
  § 3 º - Para  emissão  da  carteira  profissional,  os  Conselhos  Regionais   deverão exigir 
do interessado a prova de habilitação profissional e de identidade, bem como outros elementos 
julgados convenientes, de acordo com instruções baixadas pelo Conselho Federal.  
  Art. 57 - Os diplomados por escolas ou faculdades de Engenharia, Arquitetura ou 
Agronomia, oficiais ou reconhecidas, cujos diplomas não tenham sido registrados, mas estejam em 
processamento na repartição federal competente, poderão exercer as respectivas profissões 
mediante registro provisório no Conselho Regional.  
  Art. 58 - Se o profissional, firma ou organização, registrado em qualquer Conselho Regional, 
exercer atividade em outra Região, ficará obrigado a visar, nela, o seu registro. 

 
                                                
(
1) Vetado pelo Senhor  Presidente  da  República  e  mantido pelo Congresso Nacional  (D.O.U. de 24 ABR 1967.) 
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CAPÍTULO II 
Do registro de firmas e entidades 

   
  Art. 59 - As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em 
geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta 
Lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro nos Conselhos 
Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico. 
 
 § 1º - O registro de firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas 
em geral só será concedido se sua denominação for realmente condizente com sua finalidade e 
qualificação de seus componentes.  
  § 2º - As entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista que tenham 
atividade na engenharia, na arquitetura ou na agronomia, ou se utilizem dos trabalhos de 
profissionais dessas categorias, são obrigadas, sem qualquer ônus, a fornecer aos Conselhos 
Regionais todos os elementos necessários à verificação e fiscalização da presente Lei.  
  § 3º - O Conselho Federal estabelecerá, em resoluções, os requisitos que as firmas ou 
demais organizações previstas neste Artigo deverão preencher para o seu registro. 
  Art. 60 - Toda e qualquer firma ou organização que, embora não enquadrada no artigo 
anterior, tenha alguma seção ligada ao exercício profissional da Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia, na forma estabelecida nesta Lei, é obrigada a requerer o seu registro e a anotação dos 
profissionais, legalmente habilitados, delas encarregados.  
  Art. 61 - Quando os serviços forem executados em lugares distantes da sede, da entidade, 
deverá esta manter junto a cada um dos serviços um profissional devidamente habilitado naquela 
jurisdição.  
  Art. 62 - Os membros dos Conselhos Regionais só poderão ser eleitos pelas entidades de 
classe que estiverem previamente registradas no Conselho em cuja jurisdição tenham sede.  
  § 1º - Para obterem registro, as entidades referidas neste artigo deverão estar legalizadas, 
ter objetivo definido permanente, contar no mínimo trinta associados engenheiros, arquitetos ou 
engenheiros-agrônomos e satisfazer as exigências que forem estabelecidas pelo Conselho 
Regional. 
  § 2º - Quando a entidade reunir associados engenheiros, arquitetos e engenheiros-
agrônomos, em conjunto, o limite mínimo referido no parágrafo anterior deverá ser de sessenta. 
 

CAPÍTULO III 
Das anuidades, emolumentos e taxas 

 
 Art. 63 - Os profissionais e pessoas jurídicas registrados de conformidade com o que 
preceitua a presente Lei são obrigados ao pagamento de uma anuidade ao Conselho Regional a 
cuja jurisdição pertencerem.  
  § 1º - A anuidade a que se refere este artigo será devida a partir de 1º de janeiro de cada 
ano.(1)  
  § 2º - O pagamento da anuidade após 31 de março terá o acréscimo de vinte por cento, a 
título de mora, quando efetuado no mesmo exercício.(2) 
  § 3º - A anuidade paga após o exercício respectivo terá o seu valor atualizado para o 
vigente à época do pagamento, acrescido de vinte por cento, a título de mora.(3)  

                                                
(1) Nova redação da Lei 6.619/78 - D.O.U., 19 DEZ 1978 
(2) Ibidem 
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   Art. 64 - Será automaticamente cancelado o registro do profissional ou da pessoa jurídica 
que deixar de efetuar o pagamento da anuidade, a que estiver sujeito, durante 2(dois) anos 
consecutivos sem prejuízo da obrigatoriedade do pagamento da dívida.  
  Parágrafo único - O profissional ou pessoa jurídica que tiver seu registro cancelado nos 
termos deste Artigo, se desenvolver qualquer atividade regulada nesta Lei, estará exercendo 
ilegalmente a profissão, podendo reabilitar-se mediante novo registro, satisfeitas, além das 
anuidades em débito, as multas que lhe tenham sido impostas e os demais emolumentos e taxas 
regulamentares. 
   Art. 65 - Toda vez que o profissional diplomado apresentar a um Conselho Regional sua 
carteira para o competente "visto" e registro, deverá fazer prova de ter pago a sua anuidade na 
Região de origem ou naquela onde passar a residir.  
  Art. 66 - O pagamento da anuidade devida por profissional ou pessoa jurídica somente será 
aceito após verificada a ausência de quaisquer débitos concernentes a multas, emolumentos, taxas 
ou anuidades de exercícios anteriores.  
  Art. 67 - Embora legalmente registrado, só será considerado no legítimo exercício da 
profissão e atividades de que trata a presente Lei o profissional ou pessoa jurídica que esteja em dia 
com o pagamento da respectiva anuidade.  
  Art. 68 - As autoridades administrativas e judiciárias, as repartições estatais, paraestatais, 
autárquicas ou de economia mista não receberão estudos, projetos, laudos, perícias, arbitramentos 
e quaisquer outros trabalhos, sem que os autores, profissionais ou pessoas jurídicas façam prova de 
estar em dia com o pagamento da respectiva anuidade.  
  Art. 69 - Só poderão ser admitidos nas concorrências públicas para obras ou serviços 
técnicos e para concursos de projetos, profissionais e pessoas jurídicas que apresentarem prova de 
quitação de débito ou visto do Conselho Regional da jurisdição onde a obra, o serviço técnico ou 
projeto deva ser executado.  
  Art. 70 - O Conselho Federal baixará resoluções estabelecendo o Regimento de Custas e, 
periodicamente, quando julgar oportuno, promoverá sua revisão. 

 
TÍTULO IV 

Das penalidades 
 
 Art. 71 - As penalidades aplicáveis por infração da presente Lei são as seguintes, de acordo 
com a gravidade da falta:  
 a) advertência reservada;  
 b) censura pública; 
 c) multa;  
 d) suspensão temporária do exercício profissional;   
 e) cancelamento definitivo do registro.  
 Parágrafo único - As penalidades para cada grupo profissional serão impostas pelas 
respectivas Câmaras Especializadas ou, na falta destas, pelos Conselhos Regionais.  
 Art. 72 - As penas de advertência reservada e de censura pública são aplicáveis aos 
profissionais que deixarem de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em vista a gravidade 
da falta e os casos de reincidência, a critério das respectivas Câmaras Especializadas.  
 Art. 73 - As multas são estipuladas em função do maior valor de referência fixada pelo Poder 
Executivo e terão os seguintes valores, desprezadas as frações de um cruzeiro:  

                                                                                                                                               
(3) Ibidem 
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a) de um a três décimos do valor de referência, aos infratores dos arts. 17 e 58 e das 
disposições para as quais não haja indicação expressa de penalidade; 

b) de  três  a  seis  décimos do valor de referência, às pessoas físicas, por infração da alínea 
"b" do Art. 6º, dos arts. 13, 14 e 55 ou do parágrafo único do Art. 64; 

c) de meio a um valor de referência, às pessoas jurídicas, por infração dos arts. 13, 14, 59 e 
60 e parágrafo único do Art. 64;  

d) de meio a um valor  de  referência,  às  pessoas  físicas,  por infração das alíneas "a", "c" 
e "d" do Art. 6º;  

e) de meio a três valores de referência, às pessoas jurídicas, por infração do Art. 6º (1).  
 Parágrafo único - As multas referidas neste artigo serão aplicadas em dobro nos casos de 
reincidência.  
 Art. 74 - Nos casos de nova reincidência das infrações previstas no artigo anterior, alíneas 
"c", "d" e "e", será imposta, a critério das Câmaras Especializadas, suspensão temporária do 
exercício profissional, por prazos variáveis de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e, pelos Conselhos 
Regionais em pleno, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.  
 Art. 75 - O cancelamento do registro será efetuado por má conduta pública e escândalos 
praticados pelo profissional ou sua condenação definitiva por crime considerado infamante.  
 Art. 76 - As pessoas não habilitadas que exercerem as profissões reguladas nesta Lei, 
independentemente da multa estabelecida, estão sujeitas às penalidades previstas na Lei de 
Contravenções Penais.  
 Art. 77 - São competentes para lavrar autos de infração das disposições a que se refere a 
presente Lei os funcionários designados para esse fim pelos Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia nas respectivas Regiões.     
 Art. 78 - Das penalidades impostas pelas Câmaras Especializadas, poderá o interessado, 
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da notificação, interpor recurso que terá 
efeito suspensivo, para o Conselho Regional e, no mesmo prazo, deste para o Conselho Federal.  
 § 1º - Não se efetuando o pagamento das multas, amigavelmente, estas serão cobradas por 
via executiva.  
 § 2º - Os autos de infração, depois de julgados definitivamente contra o infrator, constituem 
títulos de dívida líquida e certa.  
 Art. 79 - O profissional punido por falta de registro não poderá obter a carteira profissional, 
sem antes efetuar o pagamento das multas em que houver incorrido. 

 
TÍTULO V 

Das disposições gerais 
   
 Art. 80 - Os Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público, constituem serviço público federal, 
gozando os seus bens, rendas e serviços de imunidade tributária total (Art. 31, inciso V, alínea "a" da 
Constituição Federal) e franquia postal e telegráfica.  
 Art. 81 - Nenhum profissional poderá exercer funções eletivas em Conselhos por mais de 
dois períodos sucessivos. 
 Art. 82 - As remunerações iniciais dos engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos, 
qualquer que seja a fonte pagadora, não poderão ser inferiores a 6 (seis) vezes o salário mínimo da 
respectiva região (Ver também Lei 4.950-A, de 22 ABR 1966).(VETADO, no que se refere aos 
servidores públicos regidos pelo RJU.) (1 )  
                                                
(1) Nova redação da Lei 6.619/78 - D.O.U., 19 DEZ 1978 
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 Art. 83 - Os trabalhos profissionais relativos a projetos não poderão ser sujeitos a 
concorrência de preço, devendo, quando for o caso, ser objeto de concurso.(1[1]) 
 Art. 84 - O graduado por estabelecimento de ensino agrícola ou industrial de grau médio, 
oficial ou reconhecido, cujo diploma ou certificado esteja registrado nas repartições competentes, só 
poderá exercer suas funções ou atividades após registro nos Conselhos Regionais.  
 Parágrafo único - As atribuições do graduado referido neste Artigo serão regulamentadas 
pelo Conselho Federal, tendo em vista seus currículos e graus de escolaridade.  
 Art. 85 - As entidades que contratarem profissionais nos termos da alínea "c" do artigo 2º 
são obrigadas a manter, junto a eles, um assistente brasileiro do ramo profissional respectivo. 
 

TÍTULO VI 
Das disposições transitórias 

 
 Art. 86 - São assegurados aos atuais profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
e aos que se encontrem matriculados nas escolas respectivas, na data da publicação desta Lei, os 
direitos  até então usufruídos e que venham de qualquer forma a ser atingidos por suas disposições.  
 Parágrafo único - Fica estabelecido o prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação 
desta Lei, para os interessados promoverem a devida anotação nos registros dos Conselhos 
Regionais.  
 Art. 87 - Os membros atuais dos Conselhos Federal e Regionais completarão os mandatos 
para os quais foram eleitos.  
 Parágrafo único - Os atuais presidentes dos Conselhos Federal e Regionais completarão 
seus mandatos, ficando o presidente do primeiro dêsses Conselhos com o caráter de membro do 
mesmo.  
 Art. 88 - O Conselho Federal baixará resoluções, dentro de 60 (sessenta) dias a partir da 
data da presente Lei, destinadas a completar a composição dos Conselhos Federal e Regionais.  
 Art. 89 - Na constituição do primeiro Conselho Federal após a publicação desta Lei serão 
escolhidos por meio de sorteio as Regiões e os grupos profissionais que as representarão.  
 Art. 90 - Os Conselhos Federal e Regionais, completados na forma desta Lei, terão o prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, após a posse, para elaborar seus regimentos internos, vigorando, até a 
expiração deste prazo, os regulamentos e resoluções vigentes no que não colidam com os 
dispositivos da presente Lei.  
 Art. 91 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 Art. 92 - Revogam-se as disposições em contrário. 
    

      Brasília, 24 DEZ l966; 145º da Independência e 78º da República. 
 

H. CASTELO BRANCO 
L. G. do Nascimento e Silva 

 
Publicada no D.O.U. de 27 DEZ 1966. 
 

                                                                                                                                               
(1) Vetado, em parte, pelo Senhor Presidente da República e mantido pelo Congresso Nacional (D.O.U. de 24 ABR 1967). (*) 
(*) O Supremo Tribunal Federal, "in" Diário de Justiça de 13 MAR 1968, na Representação nº 745-DF, declarou não se aplicar o 
dispositivo ao pessoal regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos, por ser inconstitucional. A iniciativa da Lei era do Presidente da 
República e isso não ocorreu. 
 
(1[1]) Revogado pela Lei nº 8.666/93 
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ANEXO E 
RESOLUÇÃO 218, de 29 JUN 1973 CONFEA – Discrimina Atividades das Diferentes 
Modalidades Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, usando das atribuições que lhe 
conferem as letras "d" e "f", parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, 

CONSIDERANDO que o Art. 7º da Lei nº 5.194/66 refere-se às atividades profissionais do 
engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo, em termos genéricos; 

CONSIDERANDO a necessidade de discriminar atividades das diferentes modalidades profissionais 
da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, para fins da 
fiscalização de seu exercício profissional, e atendendo ao disposto na alínea "b" do artigo 6º e 
parágrafo único do artigo 84 da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966,  

RESOLVE: 

Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes 
modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam 
designadas as seguintes atividades: 

Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 

Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 

Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 

Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação  

técnica; extensão; 

Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 

Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; 

Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 
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Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 

Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 

Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo  

ou manutenção; 

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; 

Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; 

Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 

Art. 2º - Compete ao ARQUITETO OU ENGENHEIRO ARQUITETO: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, 
conjuntos arquitetônicos e monumentos, arquitetura paisagística e de interiores; planejamento físico, 
local, urbano e regional; seus serviços afins e correlatos. 

Art. 3º - Compete ao ENGENHEIRO AERONÁUTICO: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a aeronaves, seus 
sistemas e seus componentes; máquinas, motores e equipamentos; instalações industriais e 
mecânicas relacionadas à modalidade; infra-estrutura aeronáutica; operação, tráfego e serviços de 
comunicação de transporte aéreo; seus serviços afins e correlatos; 

Art. 4º - Compete ao ENGENHEIRO AGRIMENSOR: 

I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referente a 
levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e aerofotogramétricos; locação de: 

a) loteamentos; 

b) sistemas de saneamento, irrigação e drenagem; 

c) traçados de cidades; 

d) estradas; seus serviços afins e correlatos. 

II - o desempenho das atividades 06 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referente a 
arruamentos, estradas e obras hidráulicas; seus serviços afins e correlatos. 

Art. 5º - Compete ao ENGENHEIRO AGRÔNOMO: 
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I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a engenharia rural; 
construções para fins rurais e suas instalações complementares; irrigação e drenagem para fins 
agrícolas; fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis; 
ecologia, agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; tecnologia de 
transformação (açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento e conservação 
dos produtos animais e vegetais; zimotecnia; agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos; 
processo de cultura e de utilização de solo; microbiologia agrícola; biometria; parques e jardins; 
mecanização na agricultura; implementos agrícolas; nutrição animal; agrostologia; bromatologia e 
rações; economia rural e crédito rural; seus serviços afins e correlatos. 

Art. 6º - Compete ao ENGENHEIRO CARTÓGRAFO ou ao ENGENHEIRO DE GEODÉSIA E 
TOPOGRAFIA ou ao ENGENHEIRO GEÓGRAFO: 

I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a 
levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e aerofotogramétricos; elaboração de cartas 
geográficas; seus serviços afins e correlatos.  

Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e 
CONSTRUÇÃO:  

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, 
estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de 
saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes 
estruturas; seus serviços afins e correlatos. 

Art. 8º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, 
MODALIDADE ELETROTÉCNICA: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à geração, 
transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas 
elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos. 

Art. 9º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, 
MODALIDADE ELETRÔNICA ou ao ENGENHEIRO DE COMUNICAÇÃO: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a materiais 
elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e 
telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e 
correlatos. 

Art. 10 - Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a engenharia rural; 
construções para fins florestais e suas instalações complementares, silvimetria e inventário florestal; 
melhoramento florestal; recursos naturais renováveis; ecologia, climatologia, defesa sanitária 
florestal; produtos florestais, sua tecnologia e sua industrialização; edafologia; processos de 
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utilização de solo e de floresta; ordenamento e manejo florestal; mecanização na floresta; 
implementos florestais; economia e crédito rural para fins florestais; seus serviços afins e correlatos. 

Art. 11 - Compete ao ENGENHEIRO GEÓLOGO ou GEÓLOGO: 

I - o desempenho das atividades de que trata a Lei nº 4.076, de 23 JUN 1962. 

Art. 12 - Compete ao ENGENHEIRO MECÂNICO ou ao ENGENHEIRO MECÂNICO E DE 
AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO MECÂNICO E DE ARMAMENTO ou ao ENGENHEIRO DE 
AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE MECÂNICA: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a processos 
mecânicos, máquinas em geral; instalações industriais e mecânicas; equipamentos mecânicos e 
eletro-mecânicos; veículos automotores; sistemas de produção de transmissão e de utilização do 
calor; sistemas de refrigeração e de ar condicionado; seus serviços afins e correlatos. 

Art. 13 - Compete ao ENGENHEIRO METALURGISTA ou ao ENGENHEIRO INDUSTRIAL E DE 
METALURGIA ou ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE METALURGIA: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a processos 
metalúrgicos, instalações e equipamentos destinados à indústria metalúrgica, beneficiamento de 
minérios; produtos metalúrgicos; seus serviços afins e correlatos. 

Art. 14 - Compete ao ENGENHEIRO DE MINAS: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à prospecção e à 
pesquisa mineral; lavra de minas; captação de água subterrânea; beneficiamento de minérios e 
abertura de vias subterrâneas; seus serviços afins e correlatos. 

Art. 15 - Compete ao ENGENHEIRO NAVAL: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a embarcações e 
seus componentes; máquinas, motores e equipamentos; instalações industriais e mecânicas 
relacionadas à modalidade; diques e porta-batéis; operação, tráfego e serviços de comunicação de 
transporte hidroviário; seus serviços afins e correlatos. 

Art. 16 - Compete ao ENGENHEIRO DE PETRÓLEO: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução referentes a 
dimensionamento, avaliação e exploração de jazidas pretrolíferas, transporte e industrialização do 
petróleo; seus serviços afins e correlatos. 

Art. 17 - Compete ao ENGENHEIRO QUÍMICO ou ao ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE 
QUÍMICA: 
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I - desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à indústria química e 
petroquímica e de alimentos; produtos químicos; tratamento de água e instalações de tratamento de 
água industrial e de rejeitos industriais; seus serviços afins e correlatos. 

Art. 18 - Compete ao ENGENHEIRO SANITARISTA: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a controle 
sanitário do ambiente; captação e distribuição de água; tratamento de água, esgoto e resíduos; 
controle de poluição; drenagem; higiene e conforto de ambiente; seus serviços afins e correlatos. 

Art. 19 - Compete ao ENGENHEIRO TECNÓLOGO DE ALIMENTOS: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à indústria de 
alimentos; acondicionamento, preservação, distribuição, transporte e abastecimento de produtos 
alimentares; seus serviços afins e correlatos. 

Art. 20 - Compete ao ENGENHEIRO TÊXTIL: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à indústria têxtil; 
produtos têxteis, seus serviços afins e correlatos. 

Art. 21 - Compete ao URBANISTA: 

I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a 
desenvolvimento urbano e regional, paisagismo e trânsito; seus serviços afins e correlatos. 

Art. 22 - Compete ao ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO: 

I - o desempenho das atividades 09 a 18 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito das 
respectivas modalidades profissionais; 

II - as relacionadas nos números 06 a 08 do artigo 1º desta Resolução, desde que enquadradas no 
desempenho das atividades referidas no item I deste artigo. 

Art. 23 - Compete ao TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR ou TECNÓLOGO: 

I - o desempenho das atividades 09 a 18 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito das 
respectivas modalidades profissionais; 

II - as relacionadas nos números 06 a 08 do artigo 1º desta Resolução, desde que enquadradas no 
desempenho das atividades referidas no item I deste artigo. 

Art. 24 - Compete ao TÉCNICO DE GRAU MÉDIO: 

I - o desempenho das atividades 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito das 
respectivas modalidades profissionais; 
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II - as relacionadas nos números 07 a 12 do artigo 1º desta Resolução, desde que enquadradas no 
desempenho das atividades referidas no item I deste artigo. 

Art. 25 - Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem, 
pelas características de seu currículo escolar, consideradas em cada caso, apenas, as disciplinas 
que contribuem para a graduação profissional, salvo outras que lhe sejam acrescidas em curso de 
pós-graduação, na mesma modalidade. 

Parágrafo único - Serão discriminadas no registro profissional as atividades constantes desta 
Resolução. 

Art. 26 - Ao já diplomado aplicar-se-á um dos seguintes critérios: 

I - àquele que estiver registrado, é reconhecida a competência concedida em seu registro, salvo se 
as resultantes desta Resolução forem mais amplas, obedecido neste caso, o disposto no artigo 25 
desta Resolução. 

II - àquele que ainda não estiver registrado, é reconhecida a competência resultante dos critérios em 
vigor antes da vigência desta Resolução, com a ressalva do inciso I deste artigo. 

Parágrafo único - Ao aluno matriculado até à data da presente Resolução, aplicar-se-á, quando 
diplomado, o critério do item II deste artigo. 

Art. 27 - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 28 - Revogam-se as Resoluções de nº 4, 26, 30, 43, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 71, 
72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 95, 96, 108, 111, 113, 120, 121, 124, 130, 132, 135, 139, 145, 147, 
157, 178, 184, 185, 186, 197, 199, 208 e 212 e as demais disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 29 JUN 1973. 

Prof. FAUSTO AITA GAI 

Presidente 
Engº.CLÓVIS GONÇALVES DOS SANTOS 

1º Secretário 

Publicada no D.O.U. de 31 JUL 1973. 
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ANEXO F 
 
RESOLUÇÃO Nº 235, de 09 OUT 1975 CONFEA - Discrimina as Atividades Profissionais do 
Engenheiro de Produção:  
 
O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, usando das atribuições que lhe 
conferem a letra "f" do artigo 27 da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966,  

CONSIDERANDO que o artigo 7º da Lei nº 5.194/66 refere-se às atividades profissionais do 
engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo em termos genéricos;  

CONSIDERANDO a necessidade de discriminar atividades das diferentes modalidades profissionais 
da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, para fins de fiscalização do seu exercício profissional;  

 
RESOLVE:  

Art. 1º - Compete ao Engenheiro de Produção o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º da 
Resolução nº 218, de 29 JUN 1973, referentes aos procedimentos na fabricação industrial, aos 
métodos e seqüências de produção industrial em geral e ao produto industrializado; seus serviços 
afins e correlatos. 

Art. 2º - Aplicam-se à presente Resolução as disposições constantes do artigo 25 e seu parágrafo 
único da Resolução nº 218, de 29 JUN 1973 

Art. 3º - Os engenheiros de produção integrarão o grupo ou categoria de engenharia na modalidade 
industrial prevista no artigo 6º da Resolução nº 232, de 18 SET 1975. 

Art. 4º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Rio de Janeiro, 9 OUT 1975.  

Prof. FAUSTO AITA GAI 

Presidente  

Eng. Agr. PAULO BOTÊLHO 

1º Secretário  

Publicada no D.O.U. de 30 OUT 1975 
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ANEXO G  
 
RESOLUÇÃO Nº 288, de 07 DEZ 1983 CONFEA – Designa o Título e Fixa as Atribuições das 
Novas Habilitações em Engenharia de Produção e Engenharia Industrial. 

O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, usando das atribuições que lhe 
confere o Art. 27, letra "f", da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, e consoante o aprovado pelo Plenário 
nas Sessões Ordinárias nº 1.142, de 24 JUN 1983, 1.148, de 18 NOV 1983, e 1.150, de 7 DEZ 1983, 

CONSIDERANDO que a estrutura dos cursos de Engenharia estabelece seis grandes áreas, 
podendo advir de cada uma as formações em Engenharia de Produção e em Engenharia Industrial; 

CONSIDERANDO que na nova estrutura curricular dos cursos de Engenharia foram caracterizadas 
as habilitações de Engenharia de Produção e Engenharia Industrial; 

CONSIDERANDO a necessidade de, face ao acima exposto, definirem-se as atribuições destas 
novas formações profissionais, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Aos profissionais diplomados em Engenharia de Produção ou Engenharia Industrial, cujos 
currículos escolares obedeçam às novas estruturas, dar-se-á o título e atribuições de acordo com as 
seis grandes áreas da Engenharia, de onde se originaram, e da seguinte forma: 

a) Aos oriundos da área CIVIL, o título de Engenheiro Civil e as atribuições do Art. 7º da Resolução 
nº 218/73, do CONFEA; 

b) Aos oriundos da área MECÂNICA, o título de Engenheiro Mecânico e as atribuições do Art. 12 da 
Resolução nº 218/73, do CONFEA; 

c) Aos oriundos da área ELÉTRICA, o título de Engenheiro Eletricista e as atribuições dos arts. 8º e 
9º da Resolução nº 218/73, do CONFEA; 

d) Aos oriundos da área METALÚRGICA, o título de Engenheiro Metalúrgico e as atribuições do Art. 
13 da Resolução nº 218/73, do CONFEA; 

e) Aos oriundos da área de MINAS, o título de Engenheiro de Minas e as atribuições do Art. 14 da 
Resolução nº 218/73, do CONFEA; 

f) Aos oriundos da área de QUÍMICA, o título de Engenheiro Químico e as atribuições do Art. 17 da 
Resolução nº 218/73, do CONFEA. 

Art. 2º - Aos profissionais a que se refere o artigo anterior aplicam-se os demais dispositivos 
pertinentes da Resolução nº 218/73, do CONFEA. 
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Art. 3º - Aos profissionais diplomados em Engenharia de Produção e Engenharia Industrial 
anteriormente à nova estrutura curricular, registrados ou não, aplicam-se as disposições vigentes à 
época de suas formações. 

Art. 4º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º - Revogam-se a Resolução nº 280, de 24 JUN 1983, e demais disposições em contrário. 
 

Brasília, 7 DEZ 1983. 

ONOFRE BRAGA DE FARIA 

Presidente 

CLÓVIS GONÇALVES DOS SANTOS 

1º Secretário 

Publicada no D.O.U de 16 DEZ 1983 - Seção I - Pág. 21.190 
Publicada no D.O.U de 16 DEZ 1983 - Seção I - Pág. 21.190 
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ANEXO H 
 
RESOLUÇÃO Nº 1.010 de 22 AGO 2005.CONFEA - Dispõe sobre a regulamentação da atribuição 
de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos 
profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional. 
 

O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - Confea, 
no uso das atribuições que lhe confere a alínea "f" do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 
1966, e 

Considerando a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das 
profissões de engenheiro, de arquiteto e de engenheiro agrônomo; 

Considerando a Lei nº 4.076, de 23 de junho de 1962, que regula o exercício da profissão de 
geólogo; 

Considerando a Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979, que disciplina a profissão de 
geógrafo; 

Considerando a Lei nº 6.835, de 14 de outubro de 1980, que dispõe sobre o exercício da 
profissão de meteorologista; 

Considerando o Decreto nº 23.196, de 12 de outubro de 1933, que regula o exercício da 
profissão agronômica; 

Considerando o Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regula o exercício das 
profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor; 

Considerando o Decreto-Lei nº 8.620, de 10 de janeiro de 1946, que dispõe sobre a 
regulamentação do exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor, regida 
pelo Decreto nº 23.569, de 1933; 

Considerando a Lei nº 4.643, de 31 de maio de 1965, que determina a inclusão da 
especialização de engenheiro florestal na enumeração do art. 16 do Decreto-Lei nº 8.620, de 1946; 

Considerando a Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, que dispõe sobre a profissão de 
técnico industrial e agrícola de nível médio; 

Considerando o Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, que regulamenta a Lei nº 
5.524, de 1968, modificado pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002; 

Considerando a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, que dispõe sobre a 
especialização de engenheiros e arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho; 

Considerando o Decreto nº 92.530, de 9 de abril de 1986, que regulamenta a Lei nº 7.410, 
de 1985; 

Considerando a Lei nº 7.270, de 10 de dezembro de 1984, que apresenta disposições 
referentes ao exercício da atividade de perícia técnica; 

Considerando a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional; 
Confea – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia LDR - Leis Decretos, 
Resoluções 

Considerando o Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 
e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 1996; 

Considerando a Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1985, que altera dispositivos da Lei nº 
4.024, de 20 de dezembro de 1961, 
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RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer normas, estruturadas dentro de uma concepção matricial, para a 

atribuição de títulos profissionais, atividades e competências no âmbito da atuação profissional, para 
efeito de fiscalização do exercício das profissões inseridas no Sistema Confea/Crea. 

Parágrafo único. As profissões inseridas no Sistema Confea/Crea são as de engenheiro, de 
arquiteto e urbanista, de engenheiro agrônomo, de geólogo, de geógrafo, de meteorologista, de 
tecnólogo e de técnico. 

CAPÍTULO I 
DAS ATRIBUIÇÕES DE TÍTULOS PROFISSIONAIS 

 
Art. 2º Para efeito da fiscalização do exercício das profissões objeto desta Resolução, são 

adotadas as seguintes definições: 
I – atribuição: ato geral de consignar direitos e responsabilidades dentro do ordenamento 

jurídico que rege a comunidade; 
II - atribuição profissional: ato específico de consignar direitos e responsabilidades para o 

exercício da profissão, em reconhecimento de competências e habilidades derivadas de formação 
profissional obtida em cursos regulares; 

III - título profissional: título atribuído pelo Sistema Confea/Crea a portador de diploma 
expedido por instituições de ensino para egressos de cursos regulares, correlacionado com o(s) 
respectivo(s) campo(s) de atuação profissional, em função do perfil de formação do egresso, e do 
projeto pedagógico do curso; 

IV - atividade profissional: ação característica da profissão, exercida regularmente; 
V - campo de atuação profissional: área em que o profissional exerce sua profissão, em 

função de competências adquiridas na sua formação; 
VI – formação profissional: processo de aquisição de competências e habilidades para o 

exercício responsável da profissão; 
VII - competência profissional: capacidade de utilização de conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessários ao desempenho de atividades em campos profissionais específicos, 
obedecendo a padrões de qualidade e produtividade; 

VIII - modalidade profissional: conjunto de campos de atuação profissional da Engenharia 
correspondentes a formações básicas afins, estabelecido em termos genéricos pelo Confea; 

IX – categoria (ou grupo) profissional: cada uma das três profissões regulamentadas na Lei 
nº 5.194 de 1966; e 

X – curso regular: curso técnico ou de graduação reconhecido, de pós-graduação 
credenciado, ou de pós-graduação senso lato considerado válido, em consonância com as 
disposições legais que disciplinam o sistema educacional, e devidamente registrado no Sistema 
Confea/Crea. 
Confea – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia LDR - Leis Decretos, 
Resoluções 

Art. 3º Para efeito da regulamentação da atribuição de títulos, atividades e competências 
para os diplomados no âmbito das profissões inseridas no Sistema Confea/Crea, consideram-se 
nesta Resolução os seguintes níveis de formação profissional, quando couber: 

I - técnico; 
II – graduação superior tecnológica; 
III – graduação superior plena; 
IV - pós-graduação no senso lato (especialização); e 
V - pós-graduação no senso estrito (mestrado ou doutorado). 
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Art. 4º Será obedecida a seguinte sistematização para a atribuição de títulos profissionais e 
designações de especialistas, em correlação com os respectivos perfis e níveis de formação, e 
projetos pedagógicos dos cursos, no âmbito do respectivo campo de atuação profissional, de 
formação ou especialização: 

I - para o diplomado em curso de formação profissional técnica, será atribuído o título de 
técnico; 

II - para o diplomado em curso de graduação superior tecnológica, será atribuído o título de 
tecnólogo; 

III - para o diplomado em curso de graduação superior plena, será atribuído o título de 
engenheiro, de arquiteto e urbanista, de engenheiro agrônomo, de geólogo, de geógrafo ou de 
meteorologista, conforme a sua formação; 

IV - para o técnico ou tecnólogo portador de certificado de curso de especialização será 
acrescida ao título profissional atribuído inicialmente a designação de especializado no âmbito do 
curso; 

V - para os profissionais mencionados nos incisos II e III do art. 3º desta Resolução, 
portadores de certificado de curso de formação profissional pós-graduada no senso lato, será 
acrescida ao título profissional atribuído inicialmente a designação de especialista; 

VI - para o portador de certificado de curso de formação profissional pósgraduada no senso 
lato em Engenharia de Segurança do Trabalho, será acrescida ao título profissional atribuído 
inicialmente a designação de engenheiro de segurança do trabalho; e 

VII - para os profissionais mencionados nos incisos II e III do art. 3º desta Resolução, 
diplomados em curso de formação profissional pós-graduada no senso estrito, será acrescida ao 
título profissional atribuído inicialmente a designação de mestre ou doutor na respectiva área de 
concentração de seu mestrado ou doutorado. 

§ 1° Os títulos profissionais serão atribuídos em conformidade com a Tabela de Títulos 
Profissionais do Sistema Confea/Crea, estabelecida em resolução específica do Confea, atualizada 
periodicamente, e com observância do disposto nos arts. 7º, 8°, 9°, 10 e 11 e seus parágrafos, desta 
Resolução. 

§ 2º O título de engenheiro será obrigatoriamente acrescido de denominação que caracterize 
a sua formação profissional básica no âmbito do(s) respectivo(s) campo(s) de atuação profissional 
da categoria, podendo abranger simultaneamente diferentes âmbitos de campos. 

§ 3º As designações de especialista, mestre ou doutor só poderão ser acrescidas ao título 
profissional de graduados em nível superior previamente registrados no Sistema Confea/Crea. 
Confea – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia LDR - Leis Decretos, 
Resoluções 

 
CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES 
NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 
Art. 5º Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos diplomados no âmbito das 

profissões inseridas no Sistema Confea/Crea, em todos os seus respectivos níveis de formação, 
ficam designadas as seguintes atividades, que poderão ser atribuídas de forma integral ou parcial, 
em seu conjunto ou separadamente, observadas as disposições gerais e limitações estabelecidas 
nos arts. 7º, 8°, 9°, 10 e 11 e seus parágrafos, desta Resolução: 

Atividade 01 - Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica; 
Atividade 02 - Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, especificação; 
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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, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria, 

arbitragem; 
Atividade 07 - Desempenho de cargo ou função técnica; 
Atividade 08 - Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, experimentação, 

ensaio, divulgação técnica, extensão; 
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 instalação, montagem, operação, reparo ou 

manutenção; 
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem, operação, reparo ou 

manutenção; 
Atividade 17 – Operação, manutenção de equipamento ou instalação; e 
Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 
Parágrafo único. As definições das atividades referidas no caput deste artigo encontram-se 

no glossário constante do Anexo I desta Resolução. 
 
Art. 6º Aos profissionais dos vários níveis de formação das profissões inseridas no Sistema 

Confea/Crea é dada atribuição para o desempenho integral ou parcial das atividades estabelecidas 
no artigo anterior, circunscritas ao âmbito do(s) respectivo(s) campo(s) profissional(ais), observadas 
as disposições gerais estabelecidas nos arts. 7º, 8°, 9°, 10 e 11 e seus parágrafos, desta 
Resolução, a sistematização dos campos de atuação profissional estabelecida no Anexo II, e as 
seguintes disposições: 

I - ao técnico, ao tecnólogo, ao engenheiro, ao arquiteto e urbanista, ao engenheiro 
agrônomo, ao geólogo, ao geógrafo, e ao meteorologista compete o desempenho de atividades 
no(s) seu(s) respectivo(s) campo(s) profissional(ais), circunscritos ao âmbito da sua respectiva 
formação e especialização profissional; e 

II - ao engenheiro, ao arquiteto e urbanista, ao engenheiro agrônomo, ao geólogo, ao 
geógrafo, ao meteorologista e ao tecnólogo, com diploma de mestre ou doutor compete o 
desempenho de atividades estendidas ao âmbito das respectivas áreas de concentração do seu 
mestrado ou doutorado. 
 

CAPÍTULO III 
DO REGISTRO DOS PROFISSIONAIS 

 
Seção I 

Da Atribuição Inicial 
 

Art. 7º A atribuição inicial de títulos profissionais, atividades e competências para os 
diplomados nos respectivos níveis de formação, nos campos de atuação profissional abrangidos 
pelas diferentes profissões inseridas no Sistema Confea/Crea, será efetuada mediante registro e 
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expedição de carteira de identidade profissional no Crea, e a respectiva anotação no Sistema de 
Informações Confea/Crea - SIC. 

 
Art. 8° O Crea, atendendo ao que estabelecem os arts. 10 e 11 da Lei nº 5.194, de 1966, 

deverá anotar as características da formação do profissional, com a correspondente atribuição inicial 
de título, atividades e competências para o exercício profissional, levando em consideração as 
disposições dos artigos anteriores e do Anexo II desta Resolução. 

§ 1º O registro dos profissionais no Crea e a respectiva atribuição inicial de título 
profissional, atividades e competências serão procedidos de acordo com critérios a serem 
estabelecidos pelo Confea para a padronização dos procedimentos, e dependerão de análise e 
decisão favorável da(s) câmara(s) especializada(s) do Crea, correlacionada(s) com o respectivo 
âmbito do(s) campos(s) de atuação profissional. 

§ 2º A atribuição inicial de título profissional, atividades e competências decorrerá, 
rigorosamente, da análise do perfil profissional do diplomado, de seu currículo integralizado e do 
projeto pedagógico do curso regular, em consonância com as respectivas diretrizes curriculares 
nacionais. 

 
Seção II 

Da Extensão da Atribuição Inicial 
 

Art. 9º A extensão da atribuição inicial fica restrita ao âmbito da mesma categoria 
profissional. 

 
Art. 10. A extensão da atribuição inicial de título profissional, atividades e competências na 

categoria profissional Engenharia, em qualquer dos respectivos níveis de formação profissional será 
concedida pelo Crea em que o profissional requereu a extensão, observadas as seguintes 
disposições: 

I - no caso em que a extensão da atribuição inicial se mantiver na mesma odalidade 
profissional, o procedimento dar-se-á como estabelecido no caput deste artigo, e dependerá de 
decisão favorável da respectiva câmara especializada; e 

II – no caso em que a extensão da atribuição inicial não se mantiver na mesma modalidade, 
o procedimento dar-se-á como estabelecido no caput deste artigo, e dependerá de decisão favorável 
das câmaras especializadas das modalidades envolvidas. 

§ 1º A extensão da atribuição inicial decorrerá da análise dos perfis da formação profissional 
adicional obtida formalmente, mediante cursos comprovadamente regulares, cursados após a 
diplomação, devendo haver decisão favorável da(s) câmara(s) especializada(s) envolvida(s). 

§ 2º No caso de não haver câmara especializada no âmbito do campo de atuação 
profissional do interessado, ou câmara inerente à extensão de atribuição pretendida, a decisão 
caberá ao Plenário do Crea. 

§ 3º A extensão da atribuição inicial aos técnicos portadores de certificados de curso de 
especialização será considerada dentro dos mesmos critérios do caput deste artigo e seus incisos. 

§ 4º A extensão da atribuição inicial aos portadores de certificados de formação profissional 
adicional obtida no nível de formação pós-graduada no senso lato, expedidos por curso regular 
registrado no Sistema Confea/Crea, será considerada dentro dos mesmos critérios do caput deste 
artigo e seus incisos. 

§ 5º Nos casos previstos nos §§ 3º e 4º, será exigida a prévia comprovação do cumprimento 
das exigências estabelecidas pelo sistema educacional para a validade dos respectivos cursos. 
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Seção III 

Da Sistematização dos Campos de Atuação Profissional 
 

Art. 11. Para a atribuição de títulos profissionais, atividades e competências será observada 
a sistematização dos campos de atuação profissional e dos níveis de formação  profissional 
mencionados no art. 3º desta Resolução, e consideradas as especificidades de cada campo de 
atuação profissional e nível de formação das várias profissões integrantes do Sistema Confea/Crea, 
apresentadas no Anexo II. 

§ 1º A sistematização mencionada no caput deste artigo, constante do Anexo II, tem 
características que deverão ser consideradas, no que couber, em conexão com os perfis 
profissionais, estruturas curriculares e projetos pedagógicos, em consonância com as diretrizes 
curriculares nacionais dos cursos que levem à diplomação ou concessão de certificados nos vários 
níveis profissionais, e deverá ser revista periodicamente, com a decisão favorável das câmaras 
especializadas, do Plenário dos Creas e aprovação pelo Plenário do Confea com voto favorável de 
no mínimo dois terços do total de seus membros. 

§ 2º Para a atribuição inicial de títulos profissionais, atividades e competências para os 
profissionais diplomados no nível técnico e para os diplomados no nível superior em Geologia, em 
Geografia e em Meteorologia prevalecerão as disposições estabelecidas nas respectivas legislações 
específicas. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 12. Ao profissional já diplomado aplicar-se-á um dos seguintes critérios: 
I – ao que estiver registrado será permitida a extensão da atribuição inicial de título 

profissional, atividades e competências, em conformidade com o estabelecido nos arts. 9º e 10 e 
seus parágrafos, desta Resolução; ou 

II – ao que ainda não estiver registrado, será concedida a atribuição inicial de título 
profissional, atividades e competências, em conformidade com os critérios em vigor antes da 
vigência desta Resolução, sendo-lhe permitida a extensão da mesma em conformidade com o 
estabelecido nos arts. 9º e 10 e seus parágrafos, desta Resolução. 

 
Art. 13. Ao aluno matriculado em curso comprovadamente regular, anteriormente à entrada 

em vigor desta Resolução, é permitida a opção pelo registro em conformidade com as disposições 
então vigentes. 
 

Art. 14. Questões levantadas no âmbito dos Creas relativas a atribuições de títulos 
profissionais, atividades e competências serão decididas pelo Confea em conformidade com o 
disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei nº 5.194, de 1966. 
 

Art. 15. O Confea, no prazo de até cento e vinte dias a contar da data de publicação desta 
Resolução, deverá apreciar e aprovar os Anexos I e II nela referidos. 
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Art. 16. Esta resolução entra em vigor a partir de 1° de julho de 2007. (*)  
 
Brasília, 22 de agosto de 2005. 
Eng. Wilson Lang 
Presidente 
 
 
 
Publicado no D.O.U de 30 de agosto de 2005 – Seção 1, pág. 191 e 192 
Publicada no D.O.U de 21 de setembro de 2005 – Seção 3, pág. 99 as Retificações do inciso X do 
art. 2º e do § 4º do art. 10. 
Anexos I e II publicados no D.O.U de 15 de dezembro de 2005 – Seção 1, páginas 337 a 342 e 
republicados no D.O.U de 19 de 
dezembro de 2006 – Seção 1, pág. 192 a 205. 
(*) Nova redação dada pela Resolução nº 1.016, de 25 de agosto de 2006. 
Inclusão do Anexo III e nova redação do art. 16, aprovados pela Resolução nº 1.016, de 25 de 
agosto de 2006. 
Publicada no D.O.U de 4 de setembro de 2006 – Seção 1 Pág. 116 a 118. 
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ANEXO I 
 
DOCUMENTO DA COMISSÃO DE DIRETRIZES CURRICULARES DA ABEPRO DE 18.07.2003 

Referências Curriculares da Engenharia de Produção 

Fonte: http://www.abepro.org.br/interna.asp?ss=1&c=581 

Este documento foi elaborado pela Comissão de Diretrizes Curriculares da ABEPRO, cumprindo 
resolução da Sessão Plenária Final do IX ENCEP, realizado entre os dias 28 e 30 de maio de 2003, 
no Centro Universitário da FEI em São Bernardo do Campo - SP. 

São consideradas sub-áreas de conhecimento tipicamente afetas à Engenharia de Produção 
as seguintes: 

1. GESTÃO DA PRODUÇÃO 
1.1. Gestão de Sistemas de Produção 
1.2. Planejamento e Controle da Produção 
1.3. Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos 
1.3.1. Arranjo físico de Máquinas, Equipamentos e Facilidades 
1.3.2. Movimentação de Materiais 
1.4. Projeto de Fábrica e de Instalações Industriais 
1.5. Gestão da Manutenção 
1.6. Simulação da Produção 
1.7. Gestão de Processos Produtivo 
1.7.1. Gestão de Processos Produtivos Discretos  
1.7.2. Gestão de Processos Produtivos Contínuos 
1.7.3. Gestão da Automatização de Equipamentos e Processos 
1.7.4. Planejamento de Processos Produtivos 

2. GESTÃO DA QUALIDADE 
2.1. Controle Estatístico da Qualidade 
2.2. Normalização e Certificação para a Qualidade 
2.3. Organização Metrológica da Qualidade 
2.4. Confiabilidade de Equipamentos, Máquinas e Produtos 
2.5. Qualidade em Serviços 

3. GESTÃO ECONÔMICA 
3.1. Engenharia Econômica 
3.2. Gestão de Custos 
3.3. Gestão Financeira de Projetos 
3.4. Gestão de Investimentos  

4. ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO 
4.1. Organização do Trabalho 
4.2. Psicologia do Trabalho 
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4.3. Biomecânica Ocupacional 
4.4. Segurança do Trabalho 
4.5. Análise e Prevenção de Riscos de Acidentes 
4.6. Ergonomia 
4.6.1. Ergonomia do Produto 
4.6.2. Ergonomia do Processo 

5. GESTÃO DO PRODUTO 
5.1. Pesquisa de Mercado 
5.2. Planejamento do Produto 
5.3. Metodologia de Projeto do Produto 
5.4. Engenharia de Produto 
5.5. Marketing do Produto 

6. PESQUISA OPERACIONAL 
6.1. Programação Matemática 
6.2. Decisão Multicriterial 
6.3. Processos Estocásticos 
6.4. Simulação 
6.5. Teoria da Decisão e Teoria dos Jogos 
6.6. Análise de Demandas por Produtos 

7. GESTÃO ESTRATÉGICA E ORGANIZACIONAL 
7.1. Avaliação de Mercado 
7.2. Planejamento Estratégico 
7.3. Estratégias de Produção 
7.4. Empreendedorismo 
7.5. Organização Industrial 
7.6. Estratégia de Marketing 
7.7. Redes de Empresas e Gestão da Cadeia Produtiva 

8. GESTÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 
8.1. Gestão da Inovação 
8.2. Gestão da Tecnologia  
8.3. Gestão da Informação de Produção 
8.3.1. Sistemas de Informações de Gestão 
8.3.2. Sistemas de Apoio à Decisão 

9. GESTÃO AMBIENTAL  
9.1. Gestão de Recursos Naturais 
9.2. Gestão Energética 
9.3. Gestão de Resíduos Industriais 

10. EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
10.1. Estudo do Ensino de Engenharia de Produção 
10.2. Estudo do Desenvolvimento e Aplicação da Pesquisa em Engenharia de Produção 
10.3. Estudo da Prática Profissional em Engenharia de Produção 
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 O núcleo de conteúdos profissionalizantes dos cursos de EP, conforme previsto na Resolução 
CNE/CES 11/02 (Diretrizes Curriculares), deve ser organizado de forma a contemplar um sub-
conjunto coerente desse elenco de sub-áreas.Os Cursos de EP que optarem pela formação 
específica em EP (isto é, a EP "pura" ou "plena") deverão compor os conteúdos de formação 
específica a partir de extensões e aprofundamentos de um sub-conjunto coerente de conteúdos 
previstos nesse elenco de sub-áreas, cabendo ao seu respectivo Projeto Político-Pedagógico a 
definição do foco a ser dado a cada sub-área.Os Cursos de EP que optarem pela formação 
associada a conteúdos advindos de outras modalidades de engenharia (isto é, seguirem o modelo 
com habilitações específicas noutras modalidades) deverão  compor os conteúdos de formação 
específica a partir de um sub-conjunto coerente de conteúdos previstos nesse elenco de sub-áreas, 
mesclados com outros conteúdos profissionalizantes oriundos das demais modalidades de 
engenharia. 
Em ambos os casos, porém, os conteúdos profissionalizantes de caráter geral de engenharia (isto é, 
os contituintes de 15%, aproximadamente, da carga horária do curso, conforme a Resolução 
CNE/CES 11/02) corresponderão a conteúdos gerais coerentes com o perfil de formação desejado 
para os egressos do curso.Sugere-se que a sub-área 10 (Educação em Engenharia de Produção) 
deva ser contemplada no currículo a partir de disciplinas como "Introdução à Engenharia de 
Produção" e com as atividades de integração curricular e complementares (Ex.: Iniciação Científica; 
Monitorias; participação em eventos da EP; etc.). 

Referência de Carga Horária e Tempo de Duração dos  Cursos 

 A referência da carga horária de 3600 (três mil e seiscentas) horas de atividades voltadas 
preponderantemente para o processo de ensino-aprendizagem, cumpridas num tempo nunca inferior 
a 4 (quatro) anos, entendendo esses valores como mínimos e, assim mesmo, em condições de 
excepcionalidade, parece ser a mais coerente. 
A duração de cursos de Engenharia de Produção, entretanto, ainda deve ser recomendada à base 
de 5 (cinco) anos, visando o pleno atendimento aos requisitos da formação nessa modalidade, e que 
possam atender adequadamente às demandas atuais e futuras da sociedade. 

Santa Bárbara d'Oeste, 18 de julho de 2003. 

Comissão de Diretrizes Curriculares da ABEPRO 
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ANEXO J 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA 

CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 
RESOLUÇÃO Nº 018/2007 CEG/CONSEPE/UFAM – Regulamenta as Atividades 
Complementares dos Cursos de Graduação da Universidade Federal do Amazonas. 

 
O PRÓ-REITOR DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS e 
PRESIDENTE DA CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DO CONSELHO DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO, usando de suas atribuições estatutárias e, 
CONSIDERANDO que a Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, trata dos cursos de 
licenciatura, prevê a carga horária de 200 horas para outras formas de atividades acadêmico-
científico-culturais; 
CONSIDERANDO que as Diretrizes Curriculares específicas dos Cursos de Bacharelado fazem 
exigência análoga; 
CONSIDERANDO que a Resolução 021/2007 – CONSEPE, de 27 de abril de 2007, permite o 
Aproveitamento de Estudos realizados em Programas Acadêmicos Institucionais; 
R E S O L V E: 
Artigo 1º - ESTABELECER, no âmbito dos Cursos de Graduação da Universidade Federal do 
Amazonas, as Atividades Complementares, obrigatórias para a integralização dos seus respectivos 
currículos plenos. 
Artigo 2º - APROVAR o regulamento das atividades complementares: 
a) - São Atividades Complementares aquelas relacionadas com o ensino, a pesquisa e a extensão, 
validadas pela Coordenação do Curso. 
Parágrafo Único - A Comissão de avaliação das Atividades Complementares deverá ser constituída 
por até quatro professores do Curso nomeados pelo Colegiado do Curso por período de dois anos, 
renováveis por igual período. 
Artigo 3º - São Atividades Complementares de ENSINO as ações desenvolvidas por meio das 
seguintes modalidades: 
I – Ministrante de curso de extensão e/ou debatedor em mesa redonda; 
II – Atividade de monitoria desenvolvida em relação às disciplinas oferecidas na área e  
conhecimento; 
III – Participação em Semana de Curso; 
IV – Participação em Programa Especial de Treinamento – PET; 
V – Carga horária optativa excedente; 
VI – Outras atividades de Ensino a critério da coordenação do curso. 
VII – Estágios não obrigatórios, vinculados ao Ensino de Graduação e à matriz curricular do Curso 
em que o aluno se encontra matriculado. 
Artigo 4º - São Atividades Complementares de PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTIFICA o conjunto 
de ações sistematizadas, coordenadas por um professor orientador, voltadas para a investigação de 
tema relevante na área de sua formação ou área afim: 
I – Participação em projetos de pesquisa aprovados e concluídos com bolsas do PIBIC; 
II – Participação em projetos de pesquisa aprovados em outros programas; 
III – Autor ou co-autor de artigo científico completo publicado em periódico com comissão editorial; 
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IV – Autor ou co-autor de capítulo de livro; 
V – Premiação em trabalho acadêmico; 
VI – Outras atividades de Pesquisa a critério da coordenação do curso. 
VII – Apresentação de trabalho científico em eventos de âmbito regional, nacional ou internacional, 
como autor; 
Artigo 5º - São Atividades Complementares de EXTENSÃO: 
I – As desenvolvidas sob a forma de congressos, seminários, simpósios, conferências, palestras, 
fóruns, apresentações de painéis ou outras similares, como ouvinte ou participante direto; 
II – As desenvolvidas sob a forma de curso de extensão; 
III – Participação como membro de comissão organizadora de eventos científicos; 
IV – Representação discente comprovada; 
V – Outras atividades de Extensão a critério da coordenação do curso. 
Artigo 6º - O aproveitamento das Atividades Complementares deverá ser solicitado mediante 
documento comprobatório; 
§ 1º - Poderão ser validadas atividades realizadas pelo aluno somente a partir de sua matrícula 
institucional no Curso;  
§ 2º - As atividades complementares devem ser realizadas em horário distinto daquele das aulas e 
demais atividades pedagógicas regulares do curso de graduação. 
Artigo 7º - O lançamento das Atividades Complementares no Sistema de Controle Acadêmico será 
realizado pelo Coordenador de Curso, para o devido registro no histórico do aluno. 
Artigo 8º - Deverá constar do Projeto Pedagógico de cada Curso a normatização das Atividades 
Complementares. 
Parágrafo Único – O Colegiado de Curso deverá definir dentre as relacionadas nos artigos 3º, 4º e 
5º, as Atividades Complementares aceitáveis para seu curso e a carga horária mínima e máxima 
considerada para cada atividade. 
Artigo 9º - As atividades registradas como complementares no histórico do aluno não poderão ser 
aproveitadas como carga horária optativa. 
Artigo 10º - Esta Portaria entra vigor nesta data.  
Dê-se ciência, e cumpra-se.  
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, 
em Manaus, 01 de Agosto de 2007. 
 
      Bruce Osborne 
                                    Pró-Reitor 
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ANEXO K 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
RESOLUÇÃO No. 008/2007 CONSAD/UFAM - Regulamenta o Funcionamento das Unidades 
Acadêmicas Localizadas Fora da Sede e dá Outras Providências. 
 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS E PRESIDENTE DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, 
 

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 130 do Regimento Geral da UFAM que 
estabelece que as disposições desse regimento serão complementadas por normas baixadas pelo 
Conselho Universitário, pelo Conselho de Administração e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, conforme a matéria versada; 

 
CONSIDERANDO que o Regimento Geral da UFAM não contempla as 

peculiaridades da estrutura implantada nas Unidades Acadêmicas localizadas fora da sede. 
 

CONSIDERANDO que há necessidade imperiosa de normas próprias para 
promover o funcionamento harmônico das Unidades Acadêmicas localizadas fora da sede; 

 
CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 010/2007 – CONSAD; 
 
CONSIDERANDO o documento encaminhado pelo Presidente do Grupo de 

Trabalho, instituído pela Portaria Nº 013/2006 - PROEG, datada de 14 de agosto de 2006, 
apresentando o resultado das discussões com proposta de normalização consolidada das normas 
de funcionamento das Unidades Acadêmicas localizadas fora da sede. 
 

CONSIDERANDO o Parecer do Relator, aprovado em reunião ordinária realizada 
nesta data, 
 

R E S O L V E : 
 

APROVAR as diretrizes de funcionamento relativas às Unidades Acadêmicas 
localizadas fora da sede, na forma a seguir: 

 
TÍTULO I 

Das Unidades Acadêmicas e seus Colegiados 
 

Art. 1o – A Unidade Acadêmica compreende seus cursos de graduação, seus 
programas de pós-graduação, seus projetos e programas de pesquisa e extensão e todo o pessoal 
docente e técnico-administrativo em Educação nela lotado para a consecução de suas atividades 
finalísticas. 
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Art. 2o – A administração das Unidades Acadêmicas será exercida pelos seguintes 
órgãos: 
 

I. Conselho Diretor; 
II. Diretoria; 
III. Coordenação Acadêmica; 
IV. Coordenação Administrativa; 
V. Colegiados de Cursos de Graduação e de Programas de Pós-Graduação. 

 
CAPÍTULO I 

Do Conselho Diretor 
 

Art. 3o – O Conselho Diretor será o órgão consultivo e deliberativo da Unidade 
Acadêmica e terá os seguintes membros: 
 

I. o Diretor, como Presidente; 
II. o Coordenador Acadêmico, como 1º.Vice-presidente; 
III. o Coordenador Administrativo como 2º. Vice-presidente; 
IV. os Coordenadores dos Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação; 
V. Um representante dos projetos de pesquisa e extensão; 
VI. representantes dos discentes dos Cursos de Graduação e Programas de Pós-

Graduação, eleitos conforme Regimento Geral; 
VII. representantes dos servidores técnico-administrativos em educação, da 

respectiva Unidade Acadêmica, eleitos na forma do Regimento Geral. 
 

Art. 4o - Ao Conselho Diretor compete: 
 
I. elaborar e modificar o Regimento da Unidade, submetendo-o, assim como 

suas modificações, à homologação do Conselho de Administração; 
II. supervisionar as atividades das Coordenações Acadêmica e Administrativa, 

dos Colegiados de Curso e de Programas de Pós-graduação e promover sua 
articulação; 

III. deliberar sobre a utilização dos equipamentos e instalações confiados à 
Unidade; 

IV.  julgar recursos de deliberações dos Colegiados de Curso, de seus 
Coordenadores ou dos Coordenadores Acadêmico e Administrativo da 
Unidade; 

V. propor ao Conselho Universitário, pelo voto de dois terços (2/3) dos seus 
membros, o afastamento ou a destituição do Diretor de Unidade ou 
Coordenadores Acadêmico e Administrativo; 

VI. decidir sobre proposta de destituição de Coordenador de Curso de graduação 
e programa de pós-graduação;  

VII. decidir ou emitir parecer sobre questões de ordem administrativa e disciplinar; 
VIII. exercer as atribuições de sua competência em matéria de pessoal docente, 

técnico-administrativo em educação e discente;  
IX. exercer as atribuições de sua competência em processos de seleção de 

pessoal docente e técnico administrativo em educação; 
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X. propor ao Conselho Universitário a concessão de título de Professor Emérito; 
XI. exercer as demais atribuições que, explícita ou implicitamente, se incluam no 

âmbito de sua competência. 
XII. aprovar os PITS e RITS dos docentes da Unidade, encaminhados pela 

Coordenação Acadêmica;  
 

CAPÍTULO II 
Da Diretoria 
 

Art. 5o – A Diretoria, exercida pelo Diretor, será o órgão executivo destinado a 
coordenar, fiscalizar e superintender as atividades da Unidade Acadêmica. 
 

Art. 6o – Na falta ou impedimento do Titular, a Diretoria será exercida pelo 
Coordenador Acadêmico, e na falta ou impedimento de ambos, pelo membro do Conselho Diretor 
mais antigo no Magistério da Universidade Federal do Amazonas. 
 

Art. 7o – Sempre que a Unidade Acadêmica não tenha Diretor,  regularmente 
nomeado, e até que isso ocorra, a Diretoria será exercida por dirigente pro tempore designado pelo 
Reitor. 
 

Art. 8o – Ao Diretor de Unidade Acadêmica compete, dentre outras funções 
decorrentes dessa condição: 
 

I. representar e administrar a Unidade; 
II. convocar e presidir as reuniões do Conselho Diretor; 
III. cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto da Universidade, do seu 

Regimento Geral, desta Resolução e do Regimento da Unidade; 
IV. cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Diretor e dos órgãos da 

administração superior da Universidade; 
V. exercer a administração do pessoal lotado na Unidade; 
VI. zelar pela conservação dos equipamentos e instalações confiados à Unidade; 
VII. assegurar a ordem e a disciplina, aplicando sanções disciplinares; 
VIII. exercer a coordenação executiva dos cursos e programas da Unidade; 
IX. promover a avaliação institucional no âmbito da Unidade; 
X. constituir comissões para estudos de assuntos ou execução de projetos 

específicos; 
XI. submeter ao referendum do Conselho Diretor, na primeira reunião 

subseqüente, as medidas de urgência tomadas em matéria de sua 
competência; 

XII. integrar o CONSAD, o CONSEPE e o CONSUNI; 
XIII. encaminhar à Reitoria, em tempo hábil, a discriminação da receita e despesa 

da Unidade, como subsídio à elaboração da proposta orçamentária; 
XIV. apresentar ao Reitor, ao longo do mês de janeiro, relatório circunstanciado de 

sua administração no ano anterior; 
XV. promover sindicâncias e instaurar processo administrativo disciplinar, em 

matéria de sua competência; 
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XVI. resolver casos omissos no Regimento da Unidade, ad referendum do 
Conselho Diretor. 

 
 

CAPÍTULO III 
Da Coordenação Administrativa 
 

Art. 9o – A Coordenação Administrativa, será um órgão executivo de assessoria do 
Diretor, destinado a coordenar as atividades de adminstração de pessoal, orçamentaria, financeira e 
patrimonial da Unidade Acadêmica tendo como Titular o Coordenador Administrativo. 

 
Paragrafo Único - O Coordenador Administrativo deve ser um membro do corpo 

técnico-administrativo em Educação da Universidade, com formação em nível superior e experiência 
nas atividades de administração e gestão administrativa. 
 

Art. 10 - Ao Coordenador Administrativo, compete, dentre outras atribuições 
decorrentes dessa condição: 
 

I. assessorar o Diretor da Unidade em atividades da área administrativa; 
II. supervisionar a execução da política de administração; 
III. acompanhar a execução orçamentária e financeira; 
IV. supervisionar a administração dos recursos humanos; 
V. acompanhar a assiduidade do corpo docente e dos técnico-administrativos em 

educação; 
VI. supervisionar a administração de material e patrimônio; 
VII. coordenar a elaboração  da proposta orçamentaria para apreciação pelo 

Conselho Diretor da Unidade; 
VIII. integrar o Conselho Diretor da Unidade; 
IX. zelar pela ordem no âmbito da Coordenação Administrativa, adotando as 

medidas necessárias, e representando ao Diretor da Unidade quando se 
impuserem providências de sua competência; 

X. propor ao Diretor a adoção, em casos de urgência, de medidas que se 
imponham em matéria de competência da Coordenação Administrativa; 

XI. cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto da Universidade, do 
Regimento Geral, do Regimento da Unidade e as deliberações do Conselho 
Diretor, assim como dos órgãos da administração superior Universidade; 

XII. apresentar ao Diretor da Unidade, na primeira quinzena de janeiro, relatório 
das atividades desenvolvidas no ano anterior. 

 
CAPÍTULO IV 

Da Coordenação Acadêmica 
 

Art. 11 – A Coordenação Acadêmica, será um órgão executivo de assessoria do 
Diretor destinado a coordenar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Unidade Acadêmica, 
tendo como Titular o Coordenador Acadêmico. 
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Paragrafo Único -  O Coordenador Acadêmico deve ser um membro do Corpo 
docente da Universidade, com experiência nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão 
educacional. 
 

Art. 12 - Ao Coordenador Acadêmico, compete, dentre outras atribuições 
decorrentes dessa condição: 

 
I. elaborar seus planos de trabalho e a programação acadêmica da Unidade, 

adotando as medidas para a consolidação em tempo hábil do plano de atividades 
a serem desenvolvidas em cada período letivo, incluindo a proposta da lista de 
oferta de disciplinas; 

II. supervisionar a atribuição de encargos de ensino, pesquisa, extensão ao pessoal 
docente, e excepcionalmente aos Servidores não docentes; 

III. coordenar as atividades dos docentes e dos Técnicos em Assuntos Educacionais 
da Unidade, visando à eficiência do ensino, pesquisa, extensão, adotando as 
providências que julgar necessárias; 

IV. coordenar a oferta das disciplinas de cada curso elaborada pelos respectivos 
Colegiados de Curso; 

V. acompanhar a elaboração, alteração, reformulação, implementação e avaliação 
dos Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

VI. fornecer subsídios à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação para o 
reconhecimento dos cursos de graduação da sua Unidade; 

VII. adotar providências, no âmbito de sua competência, para a execução da 
Avaliação Institucional, conforme a legislação pertinente,  encaminhando os 
resultados para análise do Conselho Diretor da Unidade; 

VIII. integrar o Conselho Diretor da Unidade; 
IX. fiscalizar a observância do regime acadêmico, o cumprimento dos programas e a 

execução dos planos de atividades; 
X. zelar pela ordem no âmbito da Coordenação Acadêmica, adotando as medidas 

necessárias, e representando ao Diretor da Unidade quando se impuserem 
providências de sua competência; 

XI. solicitar ao Diretor da Unidade os recursos humanos e materiais de que 
necessitar a Coordenação Acadêmica; 

XII. propor ao Diretor a adoção, em casos de urgência, de medidas que se imponham 
em matéria de competência da Coordenação Acadêmica; 

XIII. encaminhar ao Diretor da Unidade, em tempo hábil, a discriminação da receita e 
da despesa previstas para a Coordenação Acadêmica, como subsídio à 
elaboração da proposta orçamentária; 

XIV. cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto da Universidade, do 
Regimento Geral, do Regimento da Unidade, e as deliberações do Conselho 
Diretor, assim como dos órgãos da administração superior da Universidade; 

XV. apresentar ao Diretor da Unidade, na primeira quinzena de janeiro, relatório das 
atividades desenvolvidas no ano anterior. 
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CAPÍTULO V 
Dos Colegiados de Curso de Graduação  

 
Art. 13 – O Colegiado de Curso de Graduação, que tem como Presidente o seu 

Coordenador, é constituído pelo Coordenador do Curso, 6 (seis) representantes dos docentes que 
ministram disciplinas do curso, dois representantes discentes e um representante dos técnico-
administrativos em educação. 
 

Páragrafo Único - A composição da representação docente será proporcional ao 
número de disciplinas da matriz curricular do curso, oferecidas por área de conhecimento. 

 
Art.14 – Compete ao Colegiado de Curso: 

 
I. promover a coordenação didática do curso que lhe esteja afeto; 
II. elaborar, implementar e avaliar o Projeto Pedagógico do curso, incluindo, entre 

outros: 
a. aprovar a relação de disciplinas para o curso; 
b. propor o número de créditos das disciplinas do curso; 
c. aprovar as disciplinas complementares, definindo as de caráter 

obrigatório e optativo; 
d. estabelecer os pré-requisitos e as equivalências das disciplinas; 
e. aprovar as ementas das disciplinas do curso; 
f. deliberar sobre aproveitamento de estudos; 
g. aprovar as ementas das disciplinas do curso; 
h. definir  as Atividades Complementares para o Curso; 
i. propor a metodologia e freqüência de avaliação do curso. 

III. aprovar a oferta semestral de disciplinas para o curso, encaminhando-a  para 
o conhecimento do Coordenador Acadêmico; 

IV. aprovar semestralmente os planos de ensino das disciplinas do curso 
encaminhando-os  para o conhecimento do Coordenador Acadêmico; 

V. aprovar a distribuição da carga horária semestral do curso (ensino, pesquisa e 
extensão) encaminhando ao Coordenador Acadêmico; 

VI. propor aos órgãos competentes providências para a melhoria do ensino no 
curso; 

VII. promover o processo de escolha do Coordenador e Vice-Coordenador. 
 

CAPÍTULO VI 
Da Coordenação  dos Cursos de Graduação  e dos  Programas de Pós-Graduação. 

 
Art. 15 - Ao Coordenador de Curso de Graduação, além das atribuições inerentes à 

sua condição, caberá especialmente: 
 

I. convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 
II. representar, por deliberação do Colegiado, à Coordenação Acadêmica ou ao 

Conselho Diretor, em caso de não execução do programa das disciplinas e 
descumprimento de normas disciplinares ou didáticas do curso que lhe esteja 
afeto; 
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III. elaborar e adotar medidas para aprovação da oferta semestral de disciplinas 
com os respectivos professores responsáveis, ementas, número de vagas, pré-
requisitos, créditos, carga horária e sala de aula, em concordância com a 
Coordenação Acadêmica; 

IV. Registrar a oferta semestral de disciplinas no Sistema de Controle Acadêmico 
vigente. 

 
Art. 16 – Os Colegiados dos Programas de Pós-Graduação são regidos pelo 

Regimento Geral  da Pós-Graduação da Universidade Federal do Amazonas e pelo Regimento 
Interno dos respectivos programas. 

 
TÍTULO II 

Do Funcionamento dos Órgãos Colegiados 
 

Art. 17 - Os colegiados deliberativos reunir-se-ão ordinariamente ou 
extraordinariamente, obedecendo ao que dispõe o Regimento do Colegiados Superiores, extensivo 
aos demais colegiados da Universidade. 

 
Art. 18 - Dos atos dos servidores ou das decisões adotadas nos vários níveis da 

administração da Unidade Acadêmica, caberá pedido de reconsideração para o próprio órgão ou 
recurso para órgão hierarquicamente superior, na forma seguinte: 

 
I. do professor ou do coordenador do curso para o Colegiado do Curso; 
II. do Colegiado do Curso, do Coordenador Acadêmico, do Coordenador 

Administrativo e do Diretor, para o Conselho Diretor da Unidade; 
III. do Conselho Diretor, para o Conselho de Administração ou para o Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão,  conforme a matéria versada. 
 

Art. 19 - O recurso, que não terá efeito suspensivo, deverá ser interposto no prazo 
de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado tomar ciência da decisão impugnada. 
 

§ 1º - O recurso será dirigido à instância competente, mediante requerimento no 
qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os 
documentos que julgar conveniente. 
 

§ 2º - Interposto o recurso, a instância competente deverá intimar os demais 
interessados para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, oferecerem manifestação, e proclamar sua 
decisão no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 

§ 3º - Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da 
sua execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de oficio ou a pedido, dar 
efeito suspensivo ao recurso. 
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TÍTULO III 
DO REGIME DIDÁTICO 

 
Art. 20 - Os cursos de graduação oferecidos pela Universidade Federal do 

Amazonas nos Campi obedecerão às diretrizes dos projetos pedagógicos próprios, aprovados pela 
Câmara de Ensino de Graduação/CONSEPE, às dispostas nesta resolução e nas demais normas 
pertinentes. 

 
§ 1º - Os cursos de graduação serão abertos a candidatos que tenham concluído o 

ensino médio ou equivalente, desde que aprovados no Processo Seletivo Macro (PSM) ou Processo 
Seletivo Contínuo (PSC). 
 

Art. 21 - Os cursos de graduação funcionarão sob o regime de créditos. 
 

§ 1º - Os cursos poderão funcionar nos turnos matutino, vespertino e noturno. 
 
§ 2º - Também poderão funcionar abrangendo dois turnos, sendo a combinação 

entre os mesmos estabelecida pela Coordenação de Curso, desde que, no caso do cumprimento de 
8 (oito) horas diárias, seja respeitado o intervalo entre um turno e outro. 

 
§ 3º - Os cursos deverão funcionar, preferencialmente, nas dependências da 

Universidade Federal do Amazonas, podendo funcionar em locais provisórios até a conclusão das 
instalações definitivas dos campi. 

 
§ 4º - O local de funcionamento dos cursos deverá ser aprovado pela Coordenação 

do Curso, homologado pelo Conselho Diretor da Unidade Acadêmica e informado à Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação - PROEG para fins de registro. 

 
Art. 22 - As disciplinas programadas para cada semestre letivo, aprovadas pelas 

respectivas Coordenações de Curso, deverão ser oferecidas de acordo com o projeto pedagógico 
original de cada curso. 

 
§ 1º - Não havendo professor disponível para ministrar disciplina obrigatória do 

semestre, a Direção da Unidade deverá ser informada, para as devidas providências. 
 
§ 2º - O Plano de Ensino de cada disciplina deverá ser submetido pelo professor 

responsável à Coordenação do Curso, para aprovação, antes do último dia letivo do semestre 
anterior à sua oferta. 

 
Art. 23 - O tempo de realização do curso obedecerá ao estabelecido no Projeto 

Pedagógico. 
 

§ 1º - A hora-aula dos cursos será de 50 (cinqüenta) minutos, podendo ser 
ministrado o máximo de 8 (oito) horas-aula diárias. 

 
§ 2º - Para efeito da distribuição da carga horária diária serão considerados todos os 

dias da semana, com exceção de domingo.  
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§ 3º - Os limites estabelecidos nos parágrafos anteriores só poderão ser 

ultrapassados, excepcionalmente, mediante justificativa circunstanciada do Coordenador do Curso, 
aprovada pela Câmara de Ensino de Graduação. 

 
§ 4º - É terminantemente proibida a redução do período programado, ou da carga 

horária da disciplina, por qualquer motivo; 
 

Art. 24 - O aluno que não obtiver freqüência  escolar nos primeiros 10 (dez) dias 
letivos do seu primeiro semestre terá sua matrícula cancelada e será automaticamente substituído 
pelo candidato classificado de acordo com a ordem imediata e subseqüente de classificação. 

  
Art. 25 - A avaliação do rendimento escolar será feita por disciplina, abrangendo os 

aspectos da aprendizagem e da assiduidade, ambos de caráter eliminatório. 
 

§ 1º - Entende-se por aprendizado a aquisição, pelo aluno, de conhecimentos 
previstos no Plano de Ensino de cada disciplina, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver a 
Média Final igual ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero). 

 
§ 2º - Entende-se por assiduidade a freqüência de, no mínimo. 75% (setenta e cinco 

por cento) às aulas teóricas e práticas, aos exercícios de aplicação e demais trabalhos escolares 
previstos no Plano de Ensino de cada disciplina, sendo expressamente vedado abonar faltas ou 
compensá-las por tarefas especiais, exceto nos casos previstos em lei. 
 

§ 3º - A avaliação será feita tendo por base, no mínimo, dois exercícios parciais e 
uma prova final. A média final do aluno, na disciplina, será a média ponderada entre a média obtida 
nos exercícios escolares parciais, com peso 2 (dois), e nota do exame final, com peso 01 (um), 
obedecendo à seguinte fórmula: 
 

N
EEEEEEMEE n

 21  

 

3
)2( PFMEEMF 

  

 
Onde: EE1, EE2,..., EEn = Exercícios Escolares Parciais 

N= Número de Exercícios Escolares Parciais 
MEE = Média dos Exercícios Escolares Parciais 
PF = Prova Final 
MF = Média Final 

 
§ 4º - Os instrumentos de avaliação de aprendizado serão definidos pelo professor 

no Plano de Ensino e a aplicação dos mesmos deverá ser apresentada aos alunos, no primeiro dia 
de aula, inclusive em relação aos planos de estudo. 
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§ 5º - É obrigatória a divulgação, pelo professor da disciplina, da média dos 
exercícios escolares parciais, no mínimo, 10(dez) dias antes da aplicação da prova final, e o 
resultado desta até 05 (cinco) dias após sua aplicação. 

 
§ 6º - O professor da disciplina registrará os resultados individuais em formulário 

eletrônico próprio, divulgando-os em cópia de papel na Unidade Acadêmica. 
 
§ 7º - O Diário de Classe ficará arquivado na Unidade Acadêmica a que a disciplina 

ministrada esteja vinculada, por um prazo de 5 (cinco) anos. 
 

Art. 26 - Objetivando um desempenho acadêmico satisfatório, será permitido ao 
aluno reprovado por nota que alcançar média entre 4,0 (quatro vírgula zero) e  4,9 (quatro vírgula 
nove), realizar Plano de Estudo, caso em que deverá ser observado o seguinte procedimento. 

 
Parágrafo Único - O Plano de Estudo deverá ser programado e executado pelo 

Professor da disciplina, no período imediatamente subseqüente ao final do semestre, com a devida 
aprovação e acompanhamento da Coordenação do Curso, de acordo com regulamentação a ser 
estabelecida pela Instância competente.  
 

Art. 27 - O aluno que comprovar o mínimo de freqüência estabelecido no § 2º do 
Art. 25 desta Resolução e obtiver uma média parcial igual ou superior a 7,5 (sete vírgula cinco) será 
considerado aprovado na disciplina, com dispensa do exame final, tendo registrada a situação final 
de APROVADO POR MÉDIA em seu histórico escolar, sendo sua Média Final (MF) igual à Média 
dos Exercícios Escolares Parciais (MEE) alcançada. 

 
Art. 28 - Todo aluno deverá realizar, no prazo estipulado no Calendário Acadêmico, 

sua matrícula no semestre letivo. 
 
Art. 29 - Em virtude da natureza dos cursos oferecidos nas Unidades Acadêmicas 

localizadas fora da sede, não será permitido ao aluno: 
 

I. trancamento de matrícula no 1º ano letivo do curso; 
II. cursar disciplinas em curso de outra Unidade Acadêmica da Universidade 

Federal do Amazonas. 
III. matricular-se simultaneamente em cursos de sedes distintas. 

 
Art. 30 - Será excluído do curso o aluno que: 

 
I. não integralizar todos os créditos/carga horária exigidos no tempo máximo 

previsto para a realização do curso; 
II. não realizar matrícula por mais de 4 (quatro) semestres; 
III. for reprovado na mesma disciplina 3 (três) vezes, por nota ou falta. 

 
Art. 31 – Fica proibido, até o reconhecimento do respectivo curso, o ingresso de 

aluno via transferência facultativa, apresentação de diploma de graduação, transferência interna 
(reopção), plenificação e reingresso de aluno excluído. 
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Art. 32 – Até o final do penúltimo ano da primeira turma de cada curso, a 
Coordenação do Curso, em conjunto com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, deverá 
encaminhar ao MEC solicitação de reconhecimento do respectivo curso. 

 
 

TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 
Art. 33 - O primeiro Diretor da Unidade Acadêmica será indicado pelo Conselho de 

Administração com mandato de quatro anos, os subsequentes serão escolhidos na forma da lei. 
Paragráfo Único - Os Coordenadores Acadêmicos e Administrativos para o 

primeiro mandato da unidade acadêmica serão indicados pelo diretor, os subseqüentes serão 
escolhidos na forma da lei, em chapa com o Diretor da Unidade. 

 
Art. 34 - Esta Resolução entre em vigor nesta data, revogando-se as disposições 

em contrário, com vigência até a aprovação das reformas do Estatuto e Regimento Geral da 
Universidade. 

 
Art. 35 - Os casos omissos serão resolvidos pelas respectivas Câmaras setoriais. 

 
SALA DE REUNIÕES DOS COLEGIADOS DELIBERATIVOS SUPERIORES DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, Manaus, 31 de maio de 2007. 
 
 
 

Hidembergue Ordozgoith da Frota 
Presidente 



 

 

121 

ANEXO L 
 
DOCUMENTO ABEPRO de 22 e 23 JAN 2008 - Laboratórios Recomendados para o Curso de 
Engenharia de Produção 
 
Fonte: http://www.abepro.org.br/ 
 

LABORATÓRIOS RECOMENDADOS PARA 
O CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 A questão relacionada aos laboratórios que devem ser parte integrante do curso de 
Engenharia de Produção, embora tenha sido discutida nas instâncias da Abepro, não chegou a 
constituir-se em uma diretriz nos diversos documentos produzidos pela entidade. Tais laboratórios 
foram caracterizados pela primeira vez nas discussões ocorridas no primeiro semestre de 2002 
sobre o “Manual de Avaliação do Curso de Engenharia de Produção”. Este Manual tinha o 
mesmo formato do aplicado aos demais cursos de graduação e o que era específico de cada curso 
restringia-se a algumas definições e parâmetros relacionados a quantitativos. 
 Para a elaboração final deste Manual foi escolhida uma Comissão (*) no VII ENCEP 
(Manaus, 2002). A intervenção da Comissão na elaboração do Manual que permitia caracterizar 
mais concretamente especificidades da Engenharia de Produção foi na definição dos laboratórios, 
quais sejam: 

 “Laboratórios de apoio ao ensino de conteúdos profissionalizantes gerais - Deverá 
ser verificada a existência de laboratórios que contemplem o ensino de conteúdos 
profissionalizantes da formação geral em engenharia, observando a especificidade do 
perfil do egresso. Deverá ser focalizada a questão da obtenção do produto através do 
processamento industrial da matéria prima, enfatizando-se o ensino de conteúdos 
inerentes à física desse processamento a par da sua efetiva forma de concretização”. 

 “Laboratórios de apoio ao ensino de conteúdos profissionalizantes específicos - 
Deverá ser verificada a existência de laboratórios destinados ao estudo de engenharia de 
produtos (bens ou serviços), processos e informação. Esses laboratórios darão suporte 
às atividades pedagógicas destinadas ao ensino dos conteúdos profissionalizantes 
específicos da Engenharia de Produção, a saber: engenharia de produto, projeto de 
fábrica, processo produtivo, gerência de produção, qualidade, pesquisa operacional, 
engenharia de trabalho, estratégia e organizações e gestão econômica”.  

(*) Membros da Comissão Extraordinária de Avaliação dos Cursos de Engenharia de 
Produção: Alexandre Augusto Massote (FEI-SP) André Clementino de O. Santos 
(UEPA), Antônio Sérgio Coelho (UFSC), Gilberto Dias da Cunha (UFRGS e 
PUC/RS), Marco Mesquita (USP - Universidade de São Paulo), Nivaldo Lemos 
Coppini (Presidente da ABEPRO - UNIMEP) e Vanderlí Fava de Oliveira (UFJF). 

 De outro lado, a Resolução Nº 11/2002 CNE/CES estabelece a obrigatoriedade de 
laboratórios apenas para o “Núcleo de Conteúdos Básicos”, ou seja: 

Art 6º - § 2º - Nos conteúdos de Física, Química e Informática, é obrigatória a 
existência de atividades de laboratório. Nos demais conteúdos básicos, deverão ser 
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previstas atividades práticas e de laboratórios, com enfoques e intensividade 
compatíveis com a modalidade pleiteada. 

 Com a instituição dos instrumentos unificados de avaliação para todos os cursos a partir de 
2006, a questão relacionada aos laboratórios fica a critério dos avaliadores para autorização e 
reconhecimento de cursos. Preocupados com a questão, coordenadores e professores de cursos de 
Engenharia de Produção têm reivindicado da Abepro o estabelecimento de diretrizes que possam 
balizar quais laboratórios deveriam ser parte integrante dos cursos de Engenharia de Produção. 
 Ao par disso, uma comissão composta pela Diretoria e pelos Grupos de Trabalho de 
Graduação e de Pós-Graduação da Abepro, reunidos nos dias 22 e 23 de e janeiro de 2007 na sede 
da ABEPRO, elaborou uma proposta de Laboratórios Recomendados para o Curso de Engenharia 
de Produção. 
 Os Laboratórios propostos estão organizados em acordo com os Núcleos de Conteúdos 
Básicos, Profissionalizantes e Específicos (Resolução 11/2002 CNE/CES). A comissão resolveu 
listar aqueles que devem existir em todos os cursos de Engenharia de Produção e aqueles que, 
embora não sendo essenciais, devem também ser disponibilizados nos cursos. 
 Estes Laboratórios devem ser permitir a realização de atividades práticas por parte dos 
alunos do curso e servir de suporte às atividades complementares e de pesquisa inerentes à suas 
especificidades. 
 

1. Laboratórios para o Núcleo de Conteúdos Básicos: 
1.1. Física (normalmente Físicas I, II e III) 
1.2. Química 
1.3. Informática (programação) 
1.4. Expressão Gráfica (“prancheta” e/ou software) 
1.5. Ciência e Tecnologia dos Materiais 
1.6. Cálculo Numérico (Computacional)  
1.7. Fenômenos de Transporte 

 
2. Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 

Obtenção do produto através do processamento industrial, enfatizando-se o ensino de 
conteúdos inerentes à física desse processamento a par da sua forma de 
concretização. 
2.1. Processos de Fabricação e/ou Operações Unitárias 
2.2. Processos de Construção 
2.3. Energia (Formas e Transformação) 
2.4. Eletrotécnica 
2.5. Metrologia 

 
3. Núcleo de Conteúdos Específicos 

Para suporte as atividades pedagógicas destinadas ao ensino dos conteúdos 
profissionalizantes específicos da Engenharia de Produção, a saber: 
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3.1. Laboratórios de Informática para Modelagem e Simulação visando atender aos 
seguintes conte: 
 Planejamento e Controle da produção 
 Logística 
 Processos de Produção 
 Pesquisa Operacional 
 CEP 
 Análise de Investimentos 
 Ergonomia 
 Representação Gráfica de Produtos 
 Processo de Desenvolvimento de Produto 
 Manutenção. 

3.2. Ergonomia e Segurança do Trabalho: Conforto ambiental; Equipamentos de 
Proteção Individual. 

3.3. Engenharia do produto: desenvolvimento de metodologias; protótipos e maquetes. 
3.4. Projeto de Fábrica e Processos Produtivos: softwares; layout; bancadas didáticas; 

maquetes. 
3.5. Gestão Ambiental: Tratamento de resíduos. 

 
 

Rio de Janeiro, 22 e 23 de janeiro de 2008 
 
 

Reunião conjunta do GT Graduação, GT Pós-Graduação e Diretoria da ABEPRO 
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ANEXO M 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 18 DE JUNHO DE 2007 CNE/CES - Dispõe sobre carga horária mínima e 
procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na 
modalidade presencial. 
 

Diário Oficial da União 
Edição Número 116 de 19/06/2007 
Conselho Nacional de Educação 

Ministério da Educação 
Câmara de Educação Superior 

 
O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, tendo em vista 
o disposto no art.9º, do § 2º, alínea "c", da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com redação 
dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, e com fulcro no Parecer CNE/CES nº 8/2007, 
homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de 13 de 
junho de 2007, resolve: 
Art. 1º Ficam instituídas, na forma do Parecer CNE/CES nº 8/2007, as cargas horárias mínimas para 
os cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, constantes do quadro anexo à 
presente. 
Parágrafo único. Os estágios e atividades complementares dos cursos de graduação, bacharelados, 
na modalidade presencial, não deverão exceder a 20% (vinte por cento) da carga horária total do 
curso, salvo nos casos de determinações legais em contrário. 
Art. 2º As Instituições de Educação Superior, para o atendimento do art. 1º, deverão fixar os tempos 
mínimos e máximos de integralização curricular por curso, bem como sua duração, tomando por 
base as seguintes orientações: 
I - a carga horária total dos cursos, ofertados sob regime seriado, por sistema de crédito ou por 
módulos acadêmicos, atendidos os tempos letivos fixados na Lei nº 9.394/96, deverá ser 
dimensionada em, no mínimo, 200  (duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo; 
II - a duração dos cursos deve ser estabelecida por carga horária total curricular, contabilizada em 
horas, passando a constar do respectivo Projeto Pedagógico; 
III - os limites de integralização dos cursos devem ser fixados com base na carga horária total, 
computada nos respectivos Projetos Pedagógicos do curso, observados os limites estabelecidos nos 
exercícios e cenários apresentados no Parecer CNE/CES nº 8/2007, da seguinte forma: 
a) Grupo de Carga Horária Mínima de 2.400h: 
Limites mínimos para integralização de 3 (três) ou 4 (quatro) anos. 
b) Grupo de Carga Horária Mínima de 2.700h: 
Limites mínimos para integralização de 3,5 (três e meio) ou 4 (quatro) anos. 
c) Grupo de Carga Horária Mínima entre 3.000h e 3.200h: 
Limite mínimo para integralização de 4 (quatro) anos. 
d) Grupo de Carga Horária Mínima entre 3.600 e 4.000h: 
Limite mínimo para integralização de 5 (cinco) anos. 
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e) Grupo de Carga Horária Mínima de 7.200h: 
Limite mínimo para integralização de 6 (seis) anos. 
IV - a integralização distinta das desenhadas nos cenários apresentados nesta Resolução poderá 
ser praticada desde que o Projeto Pedagógico justifique sua adequação. 
Art. 3º O prazo para implantação pelas IES, em quaisquer das hipóteses de que tratam as 
respectivas Resoluções da Câmara de Educação Superior do CNE, referentes às Diretrizes 
Curriculares de cursos de graduação, bacharelados, passa a contar a partir da publicação desta. 
Art. 4º As Instituições de Educação Superior devem ajustar e efetivar os projetos pedagógicos de 
seus cursos aos efeitos do Parecer CNE/CES nº 8/2007 e desta Resolução, até o encerramento do 
ciclo avaliativo do SINAES, nos termos da Portaria Normativa n° 1/2007, bem como atender ao que 
institui o parecer referente à hora-aula. 
Art. 5º As disposições desta Resolução devem ser seguidas pelos órgãos do MEC nas suas funções 
de avaliação, verificação, regulação e supervisão, no que for pertinente à matéria desta Resolução. 
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
ANTÔNIO CARLOS CARUSO RONCA 
ANEXO 
Carga horária mínima dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial 
Curso Carga Horária Mínima 
Administração 3.000;Agronomia 3.600;Arquitetura e Urbanismo 3.600;Arquivologia 
2.400;Biblioteconomia 2.400;Ciências Contábeis 3.000;Ciências Econômicas 3.000;Ciências Sociais 
2.400;Cinema e Audiovisual 2.700;Computação e Informática 3.000;Comunicação Social 
2.700;Dança 2.400;Design (Artes Visuais) 2.400;Direito 3.700;Economia Doméstica 
2.400;Engenharia Agrícola 3.600;Engenharia de Pesca 3.600;Engenharia Florestal 
3.600;Engenharias 3.600;Estatística 3.000;Filosofia 2.400;Física 2.400;Geografia 2.400;Geologia 
3.600;História 2.400;Letras 2.400;Matemática 2.400;Medicina 7.200;Medicina Veterinária 
4.000;Meteorologia 3.000;Museologia 2.400;Música 2.400;Oceanografia 3.000;Sistema de 
Informação 3.000;Teatro 2.400;Turismo 2.400;Zootecnia 3.600 3.000;Odontologia 4.000;Psicologia 
4.000;Química 2.400;Secretariado Executivo 2.400;Serviço Sócia  3.000;Sistema de Informação 
3.000;Teatro 2.400;Turismo 2.400;Zootecnia 3.600. 
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ANEXO N 
 
RESOLUÇÃO 01/2008 COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – 
Estabelece as Atividades Complementares do Curso de Engenharia de Produção 
  
O COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO no uso de suas atribuições Legais 
e Regimentais; CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a forma de avaliação de 
Atividades Complementares, conforme estabelece a Resolução N. 018/2007 – CEG/CONSEPE de 
01 de agosto de 2007 R E S O L V E: ESTABELECER as seguintes atividades complementares e 
suas respectivas cargas horárias. 
Art. 1o. Para fins integralização do curso, o discente deverá realizar, no mínimo, 105 (cento e cinco) 
horas em Atividades Complementares. 
Art. 2o. Para fins de sistematização as Atividades Complementares foram agrupadas em 10 (dez) 
grupos.  
Art. 3o. Para fins de registro e controle das Atividades Complementares, o acadêmico deverá 
observar os valores e limites de cada atividade, conforme apresentado abaixo: 
 
GRUPO 1 – ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA 
As atividades de promoção da cidadania privilegiam a complementação da formação social e 
humana a partir do desenvolvimento de uma “consciência cidadã” e enriquecem os conhecimentos 
gerais do aluno de Engenharia de Produção. Abrangem o engajamento do aluno em trabalhos de 
cunho comunitário, sob a supervisão de um responsável da instituição. Envolvem as atividades 
realizadas em centros sociais, comunidades, hospitais, asilos, escolas, entidades filantrópicas, entre 
outras.  
 

ATIVIDADE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 
1.1.Engajamento em trabalho 
comunitário: em centros sociais, asilos, 
escolas, comunidades, hospitais, 
entidades filantrópicas, entre outras 

Relatório do trabalho realizado pelo aluno e 
carga horária declarada pelo supervisor da 
atividade na instituição legalmente 
reconhecida.  
Carga Horária Máxima: 15 h (cada) 

Carga Horária Máxima a ser Registrada. 30 h 
 
GRUPO 2 – ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO ORGANIZACIONAL 
Estas atividades abrangem a participação em projetos de consultoria organizacional, estágios 
extracurriculares e visitas técnicas, além de atividades orientadas às organizações de trabalho 
(públicas, privadas e da sociedade civil). As visitas técnicas permitem ao aluno adquirir e visualizar a 
aplicação dos conhecimentos teóricos na prática organizacional, possibilitando uma reflexão crítica 
sobre os diversos aspectos abordados.  
 

ATIVIDADE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

2.1.Participação em projetos de consultoria. 
Relatório de atividades do projeto de 
consultoria, com carga horária declarada pelo 
supervisor. 
Carga Horária Máxima: 30 h (cada) 
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2.2.Estágio extracurricular vinculado à área 
do curso. 

Relatório do estágio, com carga horária 
declarada pelo supervisor. 
Carga Horária Máxima: 60 h (cada) 

2.3.Participação como membro de comissão 
organizadora de eventos científicos ou 
extensão. 

Relatório do trabalho realizado pelo aluno e 
certificado de participação com a carga horária 
declarada pelo professor coordenador do 
projeto/evento. 
Carga Horária Máxima: 15 h (cada) 

2.4.Visita técnica às organizações. 
Relatório da visita, com a carga horária 
declarada pelo professor ou pelo responsável 
da empresa/organização.  
Carga Horária Máxima: 05 h (cada) 

Carga Horária Máxima a ser Registrada. 80 h 
 
GRUPO 3 – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 
Este grupo abrange as atividades científicas como participação em palestras, seminários, fóruns, 
conferências, congressos, treinamentos, semana de curso (na área de tecnologia), etc. 
 

ATIVIDADE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 
3.1.Participação em eventos da ABEPRO. Certificado de participação. 

Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 
3.2.Participação em outros eventos, tais 
como: congressos, seminários, simpósios, 
conferências, fóruns, workshops, semana 
de curso, etc. 

Certificado de participação. 
Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

Carga Horária Máxima a ser Registrada. 50 h 
 
GRUPO 4 – PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 
Neste grupo estão contempladas atividades em que o aluno é autor ou co-autor de artigo técnico-
científico (completo, resumido ou expandido) publicado em anais de eventos, periódicos ou em 
revistas no âmbito da Engenharia de Produção e áreas afins. Envolve ainda, as atividades em que o 
aluno é autor ou co-autor de livro ou capítulo de livro e também a premiação em trabalho técnico-
científico. 
 

ATIVIDADE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

4.1.Autor ou co-autor de artigo científico 
completo publicado em anais. 

Artigo impresso, declaração de aceite e 
certificado de apresentação do artigo no 
evento. 
Carga Horária Máxima: 30 h (cada) 

4.2.Autor ou co-autor de artigo científico 
completo publicado em revistas. 

Artigo impresso e declaração de aceite. 
Carga Horária Máxima: 30 h (cada) 

4.3.Autor ou co-autor de artigo científico 
resumido/expandido publicado em anais ou 
revistas de eventos científicos. 

Artigo impresso e declaração de aceite. 
Carga Horária Máxima: 20 h (cada) 

4.4.Autor ou co-autor de capítulo/livro 
científico. 

Apresentação de cópia da capa, contra-
capa e índice do livro. 
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Carga Horária Máxima: 30 h (cada) 

4.5.Premiação em trabalhos acadêmicos. 
Apresentação de cópia do documento de 
premiação. 
Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

Carga Horária Máxima a ser Registrada. 80 h 
 
GRUPO 5 – INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
Este grupo abrange a participação em trabalhos de pesquisa, sob orientação de docente, atividades 
relacionadas à produção do conhecimento, através de estudos específicos, que visam desenvolver 
no aluno o interesse e aptidão para a investigação científica. Tais projetos podem ser ou não, 
desenvolvidos em convênio com órgãos financiadores de pesquisa sob a orientação docente, porém 
devem ser avalizados pela coordenação do curso ou por comitê ou órgão competente instituído para 
este fim. 
 

ATIVIDADE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 
5.1.Participação em projetos de pesquisa 
aprovados e concluídos com bolsas do 
PIBIC. 

Relatório de atividades do aluno, 
acompanhado da avaliação do professor 
coordenador do projeto. 
Carga Horária Máxima: 30 h (cada) 

5.2.Participação em projetos concluídos de 
pesquisa aprovados em outros programas. 

Relatório de atividades do aluno, 
acompanhado da avaliação do professor 
coordenador do projeto. 
Carga Horária Máxima: 30 h (cada) 

Carga Horária Máxima a ser Registrada. 80 h 
 
GRUPO 6 – MONITORIA 
O grupo abrange a participação do aluno em monitorias, sob orientação de um docente, onde o 
aluno monitor pode contribuir para o aumento da qualidade do ensino através de maior assistência 
aos alunos das disciplinas, além de possibilitar ao monitor a aquisição de experiência profissional e 
aumento de conhecimento na disciplina. 
 

ATIVIDADE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

6.1.Participação em monitoria. 
Relatório das atividades do aluno, 
acompanhado da avaliação do professor 
orientador. 
Carga Horária Máxima: 40 h (cada) 

Carga Horária Máxima a ser Registrada. 80 h 
 
GRUPO 7 – PARTICIPAÇÃO ATIVA EM EVENTOS 
Abrange a participação, comprovada por instituição competente, em eventos científicos locais, 
regionais, nacionais e internacionais como palestrante em congressos, workshops, semana de 
curso, simpósios, etc. Envolve ainda, a apresentação de mural, pôster ou painel em eventos 
científicos. E, também a participação do aluno como palestrante em mini-cursos, oficinas e mesas-
redondas; em projetos de extensão e pesquisa e mediação de mesas-redondas. 
 



 

 

129 

ATIVIDADE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 
7.1.Palestrante em congressos, seminários, 
simpósios, conferências, fóruns, workshops, 
semana de curso, etc. 

Apresentação do certificado de 
participação como palestrante. 
Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

7.2.Apresentação de mural, pôster ou painel 
em eventos científicos. 

Apresentação do certificado de 
publicação. 
Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

7.3.Palestrante em mini-cursos, oficinas ou 
mesas-redondas. 

Apresentação do certificado de 
participação como palestrante. 
Carga Horária Máxima: 15 h (cada) 

7.4.Palestrante em projetos de extensão, 
PIBIC ou outros programas institucionais. 

Apresentação do certificado de 
participação como palestrante. 
Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

7.5.Mediador de mesas-redondas 
Apresentação do certificado de 
participação como mediador. 
Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

Carga Horária Máxima a ser Registrada. 60 horas 
 
GRUPO 8 – EXTENSÃO 
As atividades deste grupo envolvem a participação do aluno em programa de extensão e programa 
especial de treinamento, sob orientação de um docente, onde o mesmo pode contribuir para o 
aumento da qualidade do ensino através de atividades acadêmicas junto a comunidade estudantil.  
 

ATIVIDADE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

8.1.Participação em atividades do PACE/PIBEX. 
Plano de trabalho do projeto e relatório das 
atividades do aluno, acompanhado da 
avaliação do professor coordenador. 
Carga Horária Máxima: 20 h (cada) 

8.2.Participação em Programa Especial de 
Treinamento – PET. 

Relatório das atividades do aluno, 
acompanhado da avaliação do professor 
coordenador. 
Carga Horária Máxima: 30 h (cada) 

Carga Horária Máxima a ser Registrada. 70 h 
 
GRUPO 9 – OPTATIVAS EXCEDENTES 
Abrange o aproveitamento de carga horária optativa excedente em que o aluno recebeu aprovação. 
 

ATIVIDADE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

9.1.Carga Horária Optativa Excedente. 
Cópia do histórico escolar, comprovando a 
aprovação na disciplina. 
Carga Horária Máxima: 20 h (cada) 

Carga Horária Máxima a ser Registrada. 40 h 
 
GRUPO 10 – REPRESENTAÇÃO DISCENTE 
Neste grupo está contemplado o aproveitamento de carga horária relacionada a representação 
discente nos colegiados e órgãos da Universidade. 
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ATIVIDADE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

10.1.Representação Discente. 

Ata de nomeação/indicação e (ou outro 
documento similar), Comprovação de tempo 
de representação devidamente assinado 
pelos pares ou por autoridade representativa 
superior. (mínimo 1 semestre). 
Carga Horária Máxima: 10 h (cada) 

Carga Horária Máxima a ser Registrada. 20 h 
 
Art. 4o. É da exclusiva competência do Colegiado do Curso de Engenharia de Produção do ICET, a 
atribuição das horas/atividades de cada aluno, atendidas as exigências do presente Regulamento. 
Art. 5o. A presente norma somente poderá ser alterada através da aprovação de maioria simples do 
Colegiado do Curso de Engenharia de Produção do ICET em reunião especificamente convocada 
para tal fim. 
Art. 6o. Compete ao Colegiado do Curso de Engenharia de Produção do ICET dirimir dúvidas 
referentes à interpretação da presente norma, bem como em relação aos casos omissos, sendo 
expedidas normas complementares que se fizerem necessários. 
Art. 7o. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação salvo disposição em contrário. 
 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS. 
 

Itacoatiara, 10/06/2008. 
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ANEXO O 
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA 

 
RESOLUÇÃO Nº 004/00 de 29 FEV 2000 - CONSEPE/UFAM - Estabelece normas para os 
estágios da Universidade do Amazonas. 
 

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E PRESIDENTE DO CONSELHO DE 
ENSINO E PESQUISA, no uso de suas atribuições estatutárias; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer diretrizes gerais que definam uma política 
de estágio para a Universidade do Amazonas; 
 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 6.494, de 07/12/77, e no Decreto nº 87.497 de 
18/08/82;  
 

CONSIDERANDO o que decidiu este Egrégio Conselho, em reunião nesta data, 
 
 

R E S O L V E : 
 
 

DA NATUREZA DO ESTÁGIO 
 

Art. 1º -  Considera-se estágio na Universidade do Amazonas: 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Atividade curricular com ênfase exclusiva didático-pedagógica: 

 
 a) aplicação prática da teoria contribuindo para a formação do aluno através de experiências  
técnico-científicas e de relacionamento humano; 

b) atividade de campo onde ocorrerá uma relação de ensino/aprendizagem em que estarão 
interagindo um professor, um profissional da área e alunos; 
 c) inserção do aluno, gradativamente, no processo  profissionalizante para minimizar o 
impacto entre as duas atividades; 
 d) estímulo do desenvolvimento de atividades e posturas profissionais, com o objetivo de 
desenvolver o senso crítico e atitudes éticas; 

 
 
 e) instrumento de auxílio à avaliação dos cursos e a reformulação de currículos; 
 f) oportunidade de integrar plenamente a pesquisa, extensão e ensino em benefício da 
sociedade, de acordo com a realidade local e nacional. 
 

DOS ESTÁGIOS 
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Art. 2º - Os cursos de graduação da Universidade do Amazonas que oferecem como parte 
de suas estruturas curriculares, ao menos, um estágio supervisionado de caráter obrigatório, 
deverão ter duração mínima de um período letivo, com carga horária determinada pelo colegiado do 
curso, obedecendo a legislação em vigor. 
 

 § 1º - Os estágios são atividades acadêmicas que seguem as mesmas normas das 
disciplinas obrigatórias, obedecidos os seguintes requisitos: período para inscrição, obrigatoriedade 
de 75% de freqüência, elaboração de plano de ensino e  avaliação; 

 
 § 2º - Nenhum aluno pode ser dispensado do Estágio Curricular, mesmo aquele beneficiado 
pelo Decreto-Lei nº1044/69 e a aluna gestante beneficiada pela Lei nº 6.202/75. 
 

Art. 3º - O estágio contemplado na grade curricular necessita matrícula e obediência aos 
pré-requisitos estabelecidos nos currículos plenos em vigor. 
 

Art. 4º - A Universidade do Amazonas coordenará as atividades de estágios curriculares  
obrigatórios como também os estágios não obrigatórios, voluntariamente realizados pelos alunos e 
que servirão para complementar formação acadêmico-profissional, desde que não prejudiquem suas 
atividades escolares. 

 
DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 
Art. 5º - Os estágios serão executados em: entidades de direito privado, órgãos públicos, 

nas instituições de ensino, em setores da Universidade do Amazonas, no âmbito do Estado do 
Amazonas, em outros Estados e fora do Brasil, desde que apresentem condições necessárias para 
a formação profissional do estagiário, tais como: 
 

a) planejamento e execução conjunta das atividades de estágio; 
 
 
 

 
 
b) profissionais atuantes com experiência de trabalho nos campos específicos; 
c) vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, proporcionando experiência 

prática na linha de formação do estudante. 
 
§ 1º - Os prazos de validade para o convênio entre a Universidade do Amazonas e a 

entidade concedente do estágio serão de dois a cinco anos, podendo ser revalidados; 
 
§ 2º - Os convênios estabelecidos entre as instituições fora do Estado e fora do País 

obedecerão a resoluções específicas. 
 
Art. 6º - Para realização do estágio será entendido que a entidade ofertante: 
 
I.     Possua Infra-estrutura material e recursos humanos; 
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II.    Aceite a supervisão e avaliação da Universidade do Amazonas; 
III. Aceite as normas que regem os estágios supervisionados da Universidade do Amazonas; 

 
Art. 7º - Os estágios devem ser realizados em locais que possuam convênio com a 

Universidade do Amazonas para garantir os direitos e deveres dos alunos estagiários, no que se 
refere à supervisão e avaliação. 
 
 DA SUPERVISÃO 
 

Art. 8º - A supervisão de estágio deve ser entendida como assessoria dada ao aluno no 
período do estágio, por professor(es) orientador(es) por um supervisor(es) técnico(s) da área do 
conhecimento do estágio, para garantir ao aluno estagiário a plenitude de suas funções. 

 
Art. 9º - A supervisão de estágio é uma atividade de ensino constante dos planos 

departamentais e dos planos individuais do(s) professor(es)-orientador(es) e coordenador(es) de 
estágio. 
 
 § 1º - Caberá aos Departamentos Acadêmicos, definir o número de turmas, o número de 
estagiários para cada turma e a distribuição ao(s) professor(es) - orientador(es), para garantir a 
qualidade do processo didático-pedagógico, homologado pelo Colegiado de Curso, obedecendo as 
normas de cada Unidade Acadêmica. 
 

 
 

 
 

§ 2º - A carga horária da supervisão dos estágios será definida pelo(s) Departamento(s) 
Acadêmico(s) e aprovada pelo Colegiado do Curso, obedecendo as normas de cada Instituto. 
 
 § 3º – Todas as atividades de estágio planejadas pelos Departamentos serão encaminhadas 
a Comissão de Estágio Geral, que será representada por um professor-coordenador de cada 
colegiado de curso por área de conhecimento (Ciências Exatas, Biológicas e Humanas) e um 
representante discente indicado pelo DCE com seu respectivo suplente. 
 

Art.10 - A supervisão de estágio dar-se -á da seguinte forma: 
 
I - Supervisão direta - Acompanhamento do planejamento elaborado pelas partes, 

podendo-se complementar com outras atividades na Universidade do Amazonas e/ou no local de 
estágio; 

 
II - Supervisão semidireta - Orientação por meio de visitas sistemáticas ao local do estágio  

pelo professor-orientador o qual manterá contatos com o supervisor técnico responsável pelos 
estágios, para detectar as possíveis complementações; 

 
III - Supervisão indireta - Supervisão através dos relatórios parciais, reuniões e visitas com 

o supervisor técnico responsável pelos estagiários. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - A forma de supervisão do estágio deverá constar no plano de 

estágio do professor-orientador de acordo com a especifidade do curso e do estágio. 
 
 Art. 11 – São Supervisores de Estágio os docentes da Universidade do Amazonas de 

acordo com sua área de formação e experiência profissional. 
 

DA AVALIAÇÃO 
 

Art. 12 – A avaliação dos estagiários será feita pelo(s) professor(es)-orientador(es) de 
acordo com a colaboração do(s) supervisor(es)-técnico(s) do curso e do estágio. 
 

Art. 13 - Para obter aprovação na disciplina estágio o aluno deverá: 
 

I - Ter freqüência de 75% nas atividades previstas; 
II - Obter, no mínimo, nota cinco na média aritmética, na escala de 0 a 10; 
 

 
 

§ 1º - A nota do aluno será resultado de um processo e considerará: conhecimento, 
habilidades e atitudes, ficando a critério do respectivo Colegiado de Curso o exame final, 
obedecendo o Regimento Geral da UA; 
 
 § 2º - A avaliação do estágio deverá conter informações para servir de subsídios para as 
adaptações das grades curriculares, objetivando melhor integração entre a UA e as necessidades 
regionais. 
 

DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Art. 14 - A Coordenação Geral de Estágios da Universidade do Amazonas será composta 
por um Coordenador Geral indicado pela PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO e um 
Colegiado de Estágio, com representantes Docentes de cada área do conhecimento humano 
(Ciências Humanas, Exatas e Biológicas), um Discente indicado pelo DCE e seus respectivos 
suplentes. 
 
 Art. 15 - Cabe aos professores coordenadores de estágios (obrigatórios ou não obrigatórios) 
da Universidade do Amazonas, a responsabilidade da organização acadêmica dos estágios. 
 

Art. 16 - Compete a Coordenação Geral de Estágios da Universidade do Amazonas: 
 

a) propor a Política de Estágio da Universidade do Amazonas a(o) Pró-Reitor(a) de Ensino 
de Graduação que encaminhará para aprovação nas instâncias competentes; 

b) supervisionar o cumprimento das normas estabelecidas; 
c) apoiar os representantes de estágio de curso e comissão de estágio supervisionado; 
d) promover palestras, seminários e outras atividades com o objetivo de sanar falhas; 
e) divulgar as experiências de estágio junto a comunidades interna e externa através de 

publicações e eventos; 
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f) apreciar e supervisionar propostas de convênio e de termos aditivos; 
g) manter arquivos atualizados sobre estágios; 
h) desenvolver outras atividades voltadas á sua função solicitada pelo Pró-Reitor(a) de 

Ensino de Graduação; 
i) elaborar Manual Geral de Estágios; 
j) elaborar formulário para planejamento, acompanhamento e avaliação dos estágios. 
 
 

 
 

l) manter contatos com as instituições públicas e privadas e montar bancos de dados, 
periodicamente atualizado, sobre as possibilidades de oferta de estágios; 

m) encaminhar os estagiários às instituições previamente contactadas para efetiva 
realização dos estágios; 
 
 Art. 17 - Compete à Comissão Geral de Estágio: 
 

a) Avaliar as atividades referentes aos estágios (obrigatórios e não obrigatórios) para 
garantir o cumprimento das diretrizes gerais do estágio; 

b) Estabelecer de acordo com a política de estágio da UA, as instruções normativas sobre 
estágio; 

 
Art. 18 - Compete à Coordenação de Estágios dos Cursos: 

 
a) solicitar credenciamento e coordenar a escolha dos campos de estágio; 
b) solicitar a assinatura de convênios e/ou cadastrar os locais de estágio, quando for o caso 

à Coordenação Geral de Estágios; 
c) elaborar e divulgar para alunos e professores a Política de Estágios do Curso contendo 

diretrizes e normas a serem seguidas; 
d) elaborar formulários para planejamento, acompanhamento e avaliação de estágio;  
e) estabelecer o número de alunos por professor-orientador, conforme as características do 

curso, da disciplina e dos campos; 
f) encaminhar à Coordenação Geral de Estágios da PROEG o nome do(s) professor(es) - 

orientador(es) de estágios e dos supervisores com respectivos locais de realização dos estágios; 
g) elaborar manual de Estágio dos Cursos. 

 
Art.19 - Compete ao professor: 

 
a) providenciar a escolha de locais de estágio;  
b) planejar, acompanhar e avaliar as atividades de estágio, juntamente com o supervisor e o 

estagiário; 
c) esclarecer ao aluno e o supervisor sobre o processo de avaliação do estágio; 
d) manter contatos permanentes com o supervisor de estágio;  
e) providenciar reforço teórico para os estagiários, quando necessário;  
f) desenvolver outras atividades inerentes à função. 

 
Art. 20 - Compete ao supervisor: 
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a) participar do planejamento e da avaliação das atividades desenvolvidas pelo estagiário; 
b) informar ao estagiário sobre as normas da empresa, instituição governamental ou não;  
c) acompanhar e orientar o estagiário durante a realização de suas atividades;  
d) informar ao professor-orientador sobre a necessidade de reforço teórico para elevar a 

qualidade do desempenho do estagiário;  
e) preencher os formulários de avaliação do desempenho do estagiário e encaminhá-los ao 

professor-orientador. 
 
Art. 21 - Direitos e deveres do estagiário:  
 
a) seguir as normas estabelecidas para o estágio;  
b) participar do planejamento do estágio e solicitar esclarecimento sobre o processo de 

avaliação de seu desempenho;  
c) solicitar orientações do supervisor e do professor-orientador para sanar as dificuldades 

encontradas no desenvolvimento de suas atividades de estágio;  
d) sugerir modificações na sistemática de estágio com o objetivo de torná-lo mais produtivo;  
e) solicitar mudança de local de estágio quando as normas estabelecidas e o planejamento 

do estágio não estiverem sendo seguidos;  
f) preencher os formulários de avaliação de desempenho do estagiário e encaminhá-los ao 

professor-orientador. 
 
 Art. 23 - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 
 

 SALA DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA, em Manaus, 29 de 
fevereiro de 2000. 
 
 
 
 
 

Walmir de Albuquerque Barbosa 
Presidente 
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ANEXO P 
 
RESOLUÇÃO 02/2008 COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - 
CARACTERIZAÇÃO E NORMAS PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO - Estabelece Normas e 
Procedimentos para realização da Disciplina Estágio Supervisionado do Curso de Engenharia 
de Produção. 
 
O COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO no uso de suas atribuições Legais 
e Regimentais; CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a forma de condução da 
Disciplina Estágio Supervisionado, R E S O L V E: ESTABELECER  as seguintes Normas e 
Procedimentos para a realização da disciplina Estágio Supervisionado: 
Art. 1. A disciplina Estágio Supervisionado do Curso de Engenharia de Produção, tem por objetivo a 
aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do referido Curso, em áreas específicas 
consideradas de interesse para os estudantes. 
Art. 2. O Estágio Supervisionado será realizado em empresa ou Instituição Pública ou Privada que 
mantenha atividades na área de Engenharia de Produção, na qual o aluno cumprirá o Plano de 
Trabalho previamente elaborado (conforme modelo sugerido pela Coordenação de Curso). 
Art. 3. O Estágio Supervisionado será cumprido em até 2 (dois) períodos letivos, com carga mínima 
de 180 (cento e oitenta) horas de duração total. A carga horária será distribuída em semanas no 
semestre com o mínimo de (quinze) horas/semana, e sua aprovação corresponde a integralização 
ao final corresponde a de 6 (seis) créditos. 
Art. 4. Para a matrícula na disciplina Estágio Supervisionado, o aluno deverá ter integralizado as 
disciplinas até o 5o período do Curso, conforme matriz curricular. 
Art. 5. A Coordenação Geral da disciplina Estágio Supervisionado ficará a cargo do Colegiado do 
Curso, que definirá o Professor Coordenador da Disciplina Estágio Supervisionado. 
Art. 6. São obrigações do Aluno: 

a) Matricular-se na disciplina Estágio Supervisionado. 
b) Apresentar ao Coordenador do Estágio Supervisionado até 20 (vinte) dias após o início 

das aulas, o Plano de Trabalho, com as seguintes informações conforme modelo a ser 
entregue pela Coordenação de Curso, devidamente assinado. 

 O nome da Empresa em que irá desenvolver o estágio; 
 O nome do Supervisor na Empresa; 
 A programação do estágio; 
 Carta de Aceite pela Empresa;  
 A data da avaliação do relatório. 

c) O Coordenador da Disciplina indicará o Professor Orientador (para cada aluno 
matriculado na disciplina Estágio Supervisionado), que dará parecer sobre o Plano de 
Trabalho apresentado, dentro do prazo estipulado pela Coordenação de Curso. 

d) Se até o vigésimo dia após o início das aulas o aluno não tiver conseguido uma Empresa 
para desenvolver o Estágio Supervisionado, deverá procurar o coordenador da disciplina, 
que irá providenciar uma empresa para o estágio ou definir programa a ser cumprido nos 
laboratórios da Universidade. 

e) Se passado o prazo de 20 (vinte) dias após o início das aulas o aluno não apresentar a 
documentação constante no inciso b ou não se apresentar ao Coordenador da Disciplina, 
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no caso de não conseguir contrato em Empresa para desenvolver o estágio, será 
considerado desistente da disciplina Estágio Supervisionado. 

f) Ao término do Estágio, o aluno deverá apresentar Relatório Final ao Coordenador da 
Disciplina. 

g) O Coordenador da Disciplina encaminhará o Relatório Final ao Professor Orientador que 
fará a avaliação. 

h) O resultado da avaliação será comunicado por escrito ao Coordenador da Disciplina.  
Art. 7. São obrigações do Coordenador da Disciplina: 

a) Solicitar à Direção da Unidade que mantenha contatos com Empresas da área de 
Engenharia para solicitação de vagas para Estágio Supervisionado. 

b) Receber as 2 (duas) vias do Relatório Final do estágio supervisionado, sendo que uma delas 
deverá ser entregue ao Professor Revisor. 

c) Remeter uma via do relatório final à empresa em que o aluno estagiou. 
d) Arquivar na Coordenação de Curso para futuras consultas de alunos e Professores, uma via 

do relatório. 
e) Encaminhar ao DAE/PROEG as notas e freqüência da disciplina. 

Art. 8. São normas para elaboração do Relatório Final do Estágio Supervisionado: 
1- O relatório a ser apresentado pelo aluno deverá objetivar: 

a) O registro das informações adquiridas e síntese dos trabalhos desenvolvidos; 
b) A divulgação de informações técnicas. 

2- O relatório a ser entregue pelo aluno deverá ser estruturado contendo as seguintes 
seções fundamentais: 

a) Folha de rosto, 
b) Sumário; 
c) Introdução; 
d) Desenvolvimento; 
e) Conclusões/Considerações Finais; 
f) Referencias; 
g) Anexos e Apêndices. 

3- O relatório deverá ser elaborado conforme as Normas e/ou Guias da UFAM específicos 
para este fim. 

4- Fazem parte deste documento os seguintes anexos:  
 Anexo 1 – Folha de rosto do relatório de estágio; 
 Anexo 2 – Controle de freqüência mensal efetuado pela Empresa; 
 Anexo 3 – Plano de Trabalho; 
 Anexo 4 – Avaliação do Professor Orientador. 

Art. 9. A presente norma somente poderá ser alterada através da aprovação de maioria simples do 
Colegiado do Curso de Engenharia de Produção do ICET em reunião especificamente convocada 
para tal fim. 
Art. 10. Compete ao Colegiado do Curso de Engenharia de Produção do ICET dirimir dúvidas 
referentes à interpretação da presente norma, bem como em relação aos casos omissos, sendo 
expedidas normas complementares que se fizerem necessários. 
Art. 11. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação salvo disposição em contrário. 
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS. 
 

Itacoatiara, 10/06/2008. 
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ANEXO Q 
 
RESOLUÇÃO 03/2008 - COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - 
Estabelece Normas e Procedimentos para realização das Disciplinas TRABALHO DE 
QUALIFICACÃO DO BÁSICO e TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO do Curso de 
Engenharia de Produção. 
 
O COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO no uso de suas atribuições Legais 
e Regimentais; CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a forma de condução das 
Disciplinas TRABALHO DE QUALIFICACAO DO BÁSICO (TQB) E TRABALHO DE CONCLUSAO 
DE CURSO (TCC), R E S O L V E: ESTABELECER as seguintes Normas e Procedimentos. 
Art. 1. Os alunos matriculados nas disciplinas TRABALHO DE QUALIFICACAO DO BÁSICO (TQB) e 
TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO (TCC), devem observar o que se segue: 

1. O aluno deve entrar em contato com o seu orientador para definir a sistemática de 
orientação. É de responsabilidade do aluno contatar o professor orientador e definir com 
este o cronograma de execução do trabalho. 

2. Para a disciplina TQB: os trabalhos deverão ser entregues no formato de artigo/resumo 
expandido (conforme modelo apresentado pelo professor da disciplina), com antecedência 
mínina de 1 (uma) semana antes do início das defesas. 

3. Para a disciplina TCC: os trabalhos deverão ser entregues no formato de Relatório 
(conforme modelo apresentado pelo professor da disciplina), com antecedência mínina de 1 
(uma) semana antes do início das defesas. 

4. Deverão ser entregues 4 (quatro) cópias impressas do trabalho e uma cópia em meio digital.  
5. A não-entrega do trabalho na data definida acarretará a perda de 2 pontos, por dia de 

atraso. Se até a data da defesa do trabalho, o aluno não entregar o trabalho, receberá EE1 
=0 e EE2=0. Sendo, portanto, reprovado na disciplina, com média MEE = 0. 

6. A ordem de apresentação dos trabalhos será definida por meio de sorteio, por orientador.  
7. O aluno terá no máximo 15 minutos para a apresentação de seu trabalho, perante uma 

banca composta por 2 docentes, além do próprio orientador.  
8. As apresentações deverão ser realizadas, utilizando-se os recursos de multimídia e 

PowerPoint e/ou similares.  
9. As apresentações serão públicas, abertas a toda comunidade acadêmica, inclusive aos 

colegas de disciplina. 
10. O aluno receberá 2 notas: EE1 que corresponde a média da nota dos membros da banca, 

com relação ao trabalho escrito; EE2 que corresponde a média da nota dos membros da 
banca, com relação apresentação oral do trabalho. A média dos exercícios escolares MEE 
será a média aritmética das notas EE1 e EE2.  

11. O aluno que alcançar a nota MEE entre 5 e 7,4 deverá realizar Prova Final, PF. Esta prova 
constará da entrega de um novo trabalho, no mesmo formato que o anterior, com os devidos 
ajustes e correções sugeridos/recomendados pela Banca. Neste caso, o aluno deverá 
entregar uma cópia impressa e em meio digital ao professor da disciplina na data definida. 
Na oportunidade não ocorrerá defesa frente a uma banca. A nota será atribuída pelo 
professor da disciplina. 

12. O aluno que não estiver presente no horário definido para sua apresentação, poderá ter 
mais uma oportunidade de apresentação, ao final das apresentações planejadas, no dia e 
horário definido pelo professor da disciplina. 
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Art. 2. Os trabalhos impressos a serem apresentados nas disciplinas TRABALHO DE 
QUALIFICACAO DO BÁSICO (TQB) e TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO (TCC), devem 
observar o que se segue: 
(1) O texto original deve ser organizado OBRIGATORIAMENTE conforme as Normas e/ou 
Guias da UFAM específicos para a publicação de documentos acadêmicos. 
(2)  O trabalho deverá ocupar, no mínimo, cinco (CINCO) e, no máximo, 15 (QUINZE) laudas, 
incluindo o texto, Tabelas e/ou Figuras, para o TRABALHO DE QUALIFICACAO DO BÁSICO. 
(3) O trabalho deverá ocupar, no mínimo, 30 (TRINTA) e, no máximo, 100 (CEM) laudas, 
incluindo o texto, Tabelas e/ou Figuras, para o TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 
(4) As referências no texto devem seguir, rigorosamente, as normas vigentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
(5)  Citações de trabalhos extraídos de Resumos e Abstracts, publicações no prelo e 
comunicação pessoal não são aceitas na elaboração do trabalho. 
(6) A seção Resumo deve conter breves e concretas informações sobre a justificativa, os 
objetivos, métodos, resultados e conclusões do trabalho. Não deve conter referências bibliográficas. 
O Resumo deve ser apresentado com parágrafo único. 
(7) A seção Introdução deve ser breve  e deve justificar o problema estudado de forma clara.  
Os parágrafos finais devem conter os objetivos geral e específicos do trabalho proposto. Trata-se da 
apresentação geral do trabalho, fornecendo uma visão global do assunto tratado (contextualização), 
com uma definição clara, concisa e objetiva do tema e a delimitação precisa das fronteiras de estudo 
em relação ao campo selecionado, isto é, do problema a ser estudado. Deve esclarecer aspectos do 
assunto a ser desenvolvido sem, entretanto, antecipar resultados. Na introdução também são 
descritos os objetivos do trabalho e a justificativa/relevância do estudo. A introdução deve indicar por 
que, como e para que o texto foi escrito, sendo composta das seguintes partes: 

 Tema e problema, com o proposto de delimitar o assunto que está em discussão e 
indicar o ponto de vista que será enfocado; 

 Inserção do tema ou problema no âmbito da literatura existente, incluindo as 
deficiências identificadas, situando o tema no conjunto dos conhecimentos já 
desenvolvidos anteriormente por diferentes autores, destacando alguns trabalhos 
que foram essenciais para a pesquisa; 

 Objetivos, geral e específico, apontando, o primeiro, o propósito maior do trabalho; o 
resultado final a ser alcançado e o segundo, de caráter mais concreto e 
experimental, especificando as etapas cumpridas para alcançar a resposta as 
seguintes indagações “para que?” e “para quem?”. Devem ser redigidos com o 
verbo no infinitivo sendo sugerida a consulta aos verbos correspondentes aos níveis 
sucessivos do domínio cognitivo. 

 Hipótese do trabalho visando apontar uma ou mais questões sobre o tema em 
estudo que serão respondidas durante o desenvolvimento do trabalho e retomadas 
na conclusão; 

 Percurso da pesquisa discorrendo seu impulso inicial, os principais acontecimentos 
que determinaram sua direção, suas etapas. 
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 Metodologia sucinta da pesquisa arrolando os caminhos adotados para o 
desenvolvimento da pesquisa. 

 Justificativa, que além de revelar as razões da escolha do assunto, também deve 
explicar que contribuições o trabalho pode oferecer, tanto em termos teóricos 
quanto práticos, demonstrando a importância do estudo da temática; 

 Definição de termos importantes ou neologismos, que serão adotados no decorrer 
do trabalho. 

 Estrutura, anunciando as partes em que o trabalho se encontra dividido. 
(8)  Na seção Revisão da Literatura deve-se apresentar uma revisão acerca dos principais 
trabalhos relacionados ao(s) tema(s) do trabalho. Recomenda-se uma revisão bibliográfica 
cuidadosa. A fundamentação teórica atribui, essencialmente, credibilidade ao trabalho, faz referência 
às pesquisas e aos conhecimentos já construídos e publicados, situando a evolução do assunto e, 
assim, dando sustentação ao tema que está sendo estudado. É a análise do estado da arte do 
problema abordado. Faz-se mister destacar que não se trata de uma simples transcrição de 
pequenos textos ou citações, mas sim de uma sistematização de idéias, fundamentos, conceitos e 
proposições de vários autores, apresentados de forma lógica, encadeada e descritiva, demonstrando 
que foram estudados e analisados pelo autor. Nesse sentido, deve-se efetuar o levantamento 
bibliográfico junto a diferentes fontes documentais, como livros, obras de referência, periódicos 
científicos, teses, dissertações, monografias, artigos, dentre outros. Na Revisão da Literatura deve-
se observar algumas recomendações como: 

(a) Limite às contribuições mais relevantes diretamente ligadas ao assunto; 
(b) Mencionar o nome de todos os autores, obrigatoriamente, no texto e nas 

referências; 
(c) Apresentar e comentar resultados de pesquisas relacionadas ao assunto, 

salientando as contribuições ou relação das mesmas com o trabalho; 
(d) Adotar tantas sub-seções quanto forem necessárias à fundamentação do tema 

e do problema abordados. 
(9)  A seção Metodologia deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que o leitor 
entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados e/ou planejados. Deve conter as referências 
da metodologia de estudo e/ou análises laboratoriais empregadas ou a serem empregadas. Esta 
etapa visa descrever os caminhos metodológicos utilizados / a serem utilizados  para a condução do 
trabalho. Deve ser apresentada na seqüência cronológica em que o mesmo é/será desenvolvido, e 
apresentar: 

 a especificação do problema: apresentação de hipóteses ou perguntas de pesquisa - 
se for o caso; definição de termos importantes na pesquisa; definição constitutiva e 
operacional de variáveis ou categorias; 

 a caracterização do estudo, tipo de pesquisa, abordagem ou método - 
qualitativa/quantitativa; delineamento da pesquisa – classificação da pesquisa 
quanto aos procedimentos de coleta e análise dos dados; 

 a definição da população e da amostra, se for o caso; 
 a descrição de técnicas e instrumentos adotados para coleta de dados (entrevista, 

questionário, observação, etc.);  



 

 

143 

 a descrição das técnicas de tratamento, análise e interpretação dos dados 
(procedimentos estatísticos, análise documental, análise de conteúdo, etc).  

Quando o trabalho for desenvolvido em áreas de natureza técnica e tecnológica, a descrição 
metodológica também deve abranger, além dos elementos essenciais, a definição de materiais e 
equipamentos, como por exemplo, a descrição de softwares, hardwares empregados quando da 
realização da pesquisa. Faz-se necessário observar ainda que, 

 a descrição de métodos, materiais, técnicas e equipamentos devem permitir a 
repetição do estudo por outros pesquisadores; 

 os métodos desenvolvidos pelo autor do trabalho devem ser justificados e 
demonstradas as suas vantagens frente a outros métodos; e 

 procedimentos metodológicos já conhecidos podem ser apenas mencionados, 
juntamente com o seu autor, sem a necessidade de serem descritos. 

(10)  A seção Resultados (ou Resultados Esperados) deve conter os dados obtidos, podendo 
ser apresentados, também, na forma de Tabelas e/ou Figuras. A discussão dos resultados deve 
estar baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua 
relevância, vantagens e possíveis limitações. No caso, de trabalho em andamento, espera-se a 
apresentação das expectativas de resultados com a conclusão do trabalho. 
(11)  As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos, etc.) devem ser elaboradas de 
forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. Devem ser inseridas no texto e 
numeradas com algarismos arábicos. Nas Tabelas (sem negrito), o título deve ficar acima e nas 
Figuras (sem negrito), o título deve ficar abaixo. É recomendável evitar a apresentação dos mesmos 
dados na forma de Figuras e Tabelas. Deverão ser incluídas as fontes das Tabelas e/ou figuras, 
quando for o caso.  
(12) As equações e fórmulas devem aparecer destacas do texto, de modo a facilitar sua leitura. 
Na seqüência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte seus 
elementos como expoentes, índices e outro. Quando fragmentadas em mais de uma linha, por falta 
de espaço, devem ser interrompidas antes do sinal de igualdade ou depois dos sinais de adição, 
subtração, multiplicação e divisão.  
(13)  A seção Considerações Finais/Conclusões deve ser elaborada com o verbo no presente 
do indicativo, em frases curtas, e com base nos objetivos e resultados obtidos e/ou esperados. As 
conclusões devem ser apresentadas de forma lógica, clara e concisa, fundamentando os resultados 
obtidos na discussão e apontar correspondência com os objetivos propostos pelo estudo. Com isso, 
deve reafirmar a hipótese, cuja demonstração constitui o corpo do trabalho, regressando, deste 
modo, a introdução, explicitando o que foi abordado. É a revisão sintética dos resultados obtidos e 
da discussão do estudo ou pesquisa realizados. Deve apresentar deduções lógicas correspondentes 
aos objetivos previamente estabelecidos, destacando-se o seu alcance e as conseqüências de suas 
contribuições. 
(14)  Na seção Referências devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto. A 
ordem e a formatação dos itens em cada referência devem obedecer RIGOROSAMENTE  às 
normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  
(15) Todas as folhas do trabalho deverão ser contadas seqüencialmente, em algarismos 
arábicos, no canto superior direito da folha. 
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Art. 3. A presente norma somente poderá ser alterada através da aprovação de maioria simples do 
Colegiado do Curso de Engenharia de Produção do ICET em reunião especificamente convocada 
para tal fim. 
Art. 4. Compete ao Colegiado do Curso de Engenharia de Produção do ICET dirimir dúvidas 
referentes à interpretação da presente norma, bem como em relação aos casos omissos, sendo 
expedidas normas complementares que se fizerem necessários. 
Art. 5. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação salvo disposição em contrário. 
 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS. 
 

Itacoatiara, 10/06/2008. 
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ANEXO R 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
 
MATRIZ CURRICULAR CADASTRADO NO SISTEMA - UFAM 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
 

Currículo de Curso (por versão e situação) 

 
 
Data: 18/06/2010 
Hora: 14:29 

 
Curso: IT03 - Engenharia de Produção  Versão: 2007/2 

Grau do Curso: Engenheiro de Produção        Turno: Diurno  Situação: Corrente 
 

  CARGA HORÁRIA    
PERÍODO CÓD. NOME DA DISCIPLINA  CRÉD. TEOR.PRAT.TOTAL PRÉ-REQUISITO 

 
OPTATIVA 

       
   ITE090  ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL  3  30  30  60  ITA106  BLOCO 1
   ITE091  FABRICAÇÃO ASSISTIDA POR COMPUTADOR  4  60   60  ITE107  BLOCO 1
   ITE092  FABRICAÇÃO INTEGRADA POR COMPUTADOR  4  60   60  ITE107  BLOCO 1
   ITE093  FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES DA ENERGIA SOLAR  4  60   60  ITE018  BLOCO 1
   ITE045  HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA  4  60   60   
   ITE094  INGLÊS INSTRUMENTAL PARA ENGENHARIA  4  60   60  ITA210  BLOCO 1
   ITE095  FUNDAMENTOS DE PROJETO NAVAL  4  60   60  ITE018  BLOCO 1
           ITE046  BLOCO 1
   ITM500  LIBRAS  4  60   60   
   ITE096  MÁQUINAS DE FLUXO  4  60   60  ITE018  BLOCO 1
   ITE097  PESQUISA OPERACIONAL II  4  60   60  ITE017  BLOCO 1
   ITE098  RECURSOS ENERGÉTICOS  4  60   60   
   ITE099  SISTEMAS FLUIDOMECÂNICOS  4  60   60  ITE018  BLOCO 1
   ITE100  SISTEMAS TÉRMICOS  4  60   60  ITE047  BLOCO 1
   ITE101  TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  4  60   60   
   ITE102  TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MECÂNICA DOS FLUIDOS 

COMPUTACIONAL  4  60   60  ITE048  BLOCO 1
   ITE103  TRANSPORTE AQUAVIÁRIO  4  60   60  ITE024  BLOCO 1
   ITE104  VIBRAÇÕES MECÂNICAS  4  60   60  ITE046  BLOCO 1
 TOTAL  67  990  30  1020  

OBRIGATÓRIA 
 1  ITA105  ÁLGEBRA LINEAR  6  90   90   
 1  ITA130  FUNDAMENTOS DE FÍSICA I  4  60   60   
 1  ITA113  INFORMÁTICA BÁSICA  3  30  30  60   
 1  ITM161  MATEMÁTICA ELEMENTAR I  4  60   60   
 1  ITA201  PORTUGUÊS INSTRUMENTAL  4  60   60   
 1  ITQ006  QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL  2   60  60   
 1  ITQ101  QUÍMICA GERAL I  4  60   60   
 2  ITA104  CÁLCULO I  6  90   90  ITM161  BLOCO 1
 2  ITA127  FÍSICA EXPERIMENTAL I  1   30  30   
 2  ITA125  FÍSICA GERAL I  4  60   60   
 2  ITS062  INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO  5  60  30  90   
 2  ITA212  INTRODUÇÃO A ECONOMIA  4  60   60   
 2  ITE001  INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DA PRODUÇÃO  4  60   60   
 2  ITA206  TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO  4  60   60   
 3  ITA115  CÁLCULO II  6  90   90  ITA104  
 3  ITE007  DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I  3  30  30  60   
 3  ITA128  FÍSICA EXPERIMENTAL II  1   30  30  ITA127  BLOCO 1
 3  ITA126  FÍSICA GERAL II  4  60   60  ITA125  BLOCO 1
 3  ITE031  GESTÃO AMBIENTAL  4  60   60   
 3  ITE010  MATERIAIS DE ENGENHARIA  4  60   60   
 3  ITE021  METROLOGIA E NORMATIZAÇÃO  3  30  30  60   
 4  ITE107  DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR II  3  30  30  60  ITE010  BLOCO 1
           ITE021  BLOCO 1
           ITE007  
 4  ITA120  EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS  4  60   60  ITA104  BLOCO 1
 4  ITE015  FENÔMENOS DE TRANSPORTE I  4  60   60  ITA126  BLOCO 1
           ITA115  BLOCO 1
 4  ITA210  INGLÊS INSTRUMENTAL  4  60   60   
 4  ITE019  MECÂNICA DOS SÓLIDOS I  4  60   60   
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 4  ITA122  METODOLOGIA DA PESQUISA I  3  45   45   
 4  ITE017  PESQUISA OPERACIONAL I  4  60   60  ITA105  BLOCO 1
 5  ITE044  ELEMENTOS DE MÁQUINAS  4  60   60  ITE019  BLOCO 1
           ITE107  BLOCO 1
 5  ITE013  ELETRICIDADE GERAL E EXPERIMENTAL  3  30  30  60   
 5  ITE027  ERGONOMIA E SAÚDE  4  60   60   
 5  ITA106  ESTATÍSTICA  4  60   60  ITM161  BLOCO 1
 5  ITE018  FENÔMENOS DE TRANSPORTE II  4  60   60  ITE015  
 5  ITE011  MÉTODOS NUMÉRICOS  3  30  30  60  ITS062  BLOCO 1
 5  ITE012  SISTEMAS DE PRODUÇÃO E ENGENHARIA DE PROCESSOS  4  60   60   
 5  ITE024  TRABALHO DE QUALIFICAÇÃO DO BÁSICO  1   30  30  ITA122  BLOCO 1
 6  ITE025  AUTOMAÇÃO E CONTROLE  3  30  30  60  ITE013  BLOCO 1
           ITE107  BLOCO 1
 6  ITE026  ENGENHARIA ECONÔMICA  4  60   60  ITA212  BLOCO 1
 6  ITE009  ENSAIOS MECÂNICOS  3  30  30  60  ITE021  BLOCO 1
 6  ITE028  GESTÃO DA QUALIDADE  4  60   60   
 6  ITE048  LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE  1   30  30  ITE018  
 6  ITE022  PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO  4  60   60  ITE012  BLOCO 1
 6  ITE046  PROJETOS MECÂNICOS  4  60   60  ITE044  
 6  ITE047  TERMODINÂMICA PARA ENGENHARIA  4  60   60  ITA126  BLOCO 1
 7  ITE032  GESTÃO DA MANUTENÇÃO  3  30  30  60  ITE044  BLOCO 1
 7  ITE033  LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS  4  60   60   
 7  ITE034  PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO  4  60   60   
 7  ITE035  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  4  60   60   
 7  ITE050  PSICOLOGIA DO TRABALHO  2  30   30   
 7  ITE036  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  4  60   60   
 7  ITE051  TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO I  3  30  30  60  ITE107  BLOCO 1
 8  ITE038  GERENCIAMENTO DE PROJETOS  4  60   60  ITE026  
 8  ITE052  GESTÃO DE CUSTOS  4  60   60  ITE026  BLOCO 1
 8  ITE039  GESTÃO DE OPERAÇÕES  4  60   60   
 8  ITE040  PROJETO DE UNIDADES PRODUTIVAS  4  60   60   
 8  ITE053  TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO II  3  30  30  60  ITE107  BLOCO 1
 8  ITE054  TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO III  3  30  30  60  ITE107  BLOCO 1
 9  ITE041  AVALIAÇÃO E APOIO À TOMADA DE DECISÕES  4  60   60  ITE017  BLOCO 1
 9  ITE331  CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  3  45   45   
 9  ITE049  EMPREENDEDORISMO  3  45   45   
 9  ITE056  GESTÃO DE PESSOAS  3  45   45   
 9  ITE042  GESTÃO MERCADOLÓGICA  3  45   45  ITE026  
 9  ITE043  MODELAGEM E SIMULAÇÃO DA PRODUÇÃO  3  30  30  60  ITE017  BLOCO 1
 9  ITE055  TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO IV  3  30  30  60  ITE107  BLOCO 1
 10  ITE901  ESTÁGIO SUPERVISIONADO  6   180  180  ITE044  BLOCO 1
 10  ITE902  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  2   60  60  ITE038  BLOCO 1
 TOTAL 236  1050  30 3975  

 

CARGA HORÁRIA TOTAL 
CARGA HORÁRIA DE OPTATIVA 
CARGA HORÁRIA DE OBRIGATÓRIA 
 
TOTAL DE CRÉDITOS  
CRÉDITOS DE OPTATIVA 
CRÉDITOS DE OBRIGATÓRIA  

= 4200 
= 120 
= 3975 
 
= 244 
= 8 
= 236 

MÍNIMO DE PERÍODOS  
MÁXIMO DE PERÍODOS  
 
LIMITES NO PERÍODO : 
MÁXIMO DE CRÉDITOS 

= 10  
= 16  
 
 
= 32 

 
 

 
 


