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APRESENTAÇÃO 

 

 O Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - ICET - criado pela UFAM 

está 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.  

Por meio 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 ideias 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 
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  
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. 
  



 

 

 

1. CARACTERIZAÇÃO, ESTRUTURA E 

FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

1.1 Princípios norteadores da elaboração do projeto de 

Curso 

 

O curso de Engenharia de Produção do Instituto de Ciências Exatas e 

Tecnologia foi criado no âmbito do Projeto UFAM MULTICAMPI, 

desdobramento do Programa de Expansão do Sistema Público de Educação 

Federal Superior, proposto pelo Ministério da Educação conforme Resolução 

N. 022/2007 – CONSUNI (ANEXO A) e tendo como peça fundamental o que 

dispõe o Parecer CNE/CES 1.362/2001, de 12 de dezembro de 2001, 

homologado pelo 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 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, bem como as demais referências para o Projeto Pedagógico 

de Bacharelado em Engenharia de Produção conforme ABEPRO, CNE, MEC e 

CREA. 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, procuraram-se subsídios na 

estrutura curricular proposta pela ABEPRO para o profissional da Engenharia 

de Produção (ANEXO I). 



 

 

 

No que tange os princípios norteadores da elaboração do projeto de 

curso e considerando o alinhamento aos princípios institucionais estabelecidos 

no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI apontam-se: 

I. Revisão da estrutura curricular, com reorganização das disciplinas, 

carga horária, atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, 

objetivando elevação da qualidade constantemente; 

II. Ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; 

III. Articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior 

com a educação básica; 

IV. Formação cidadã ativa, crítica, construtiva, criativa, propositiva e 

reveladora de uma conscientização social, política, estética, ética; 

V. Flexibilização do curso ensejando a inovação no âmbito institucional e 

social em termos da sua autonomia didático-científica; 

VI. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade como objeto intencional 

que deve permear os processos de transmissão/assimilação e 

produção/reprodução de conhecimento; 

VII. A identidade amazônica, fundamento pessoal, acadêmico e profissional, 

indispensável estratégia de compreensão do meio em que está inserido. 

 

Ademais, consideraram-se as transformações pelas quais a sociedade 

vem passando nas últimas duas décadas em decorrência do processo de 

digitalização das economias, de modo que impactam na manufatura tradicional 

e caminha em direção ao processo de transformação do trabalho. Logo, o 

currículo foi desenvolvido com vistas ao desenvolvimento de competências 

essenciais para a vida profissional do egresso em engenharia de produção e 

sua atuação de modo consequente e orgânico no mundo do trabalho como 

elemento ativo e criador (dada a nova ordem econômica e do trabalho, 

automatizado e informatizado), situando na práxis social, nos contextos 

mundial, nacional e regional (considerando o desenvolvimento regional situado) 

em que a biodiversidade, as sociodiversidades, os conhecimentos tradicionais 

e a sustentabilidade (incluindo a manufatura sustentável) não podem ser 

ignorados, mas incorporados no sentido de fazer a experiência ética prática. 

 

 



 

 

 

 

1.2 Diagnóstico da Área no País e no Quadro Geral de 

Conhecimentos 

 

Estamos à beira de uma revolução tecnológica que alterará 

fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. A 

primeira revolução industrial utilizou a água e o vapor para mecanizar a 

produção; a segunda utilizou a eletricidade para criar a produção em massa; a 

terceira utilizou os eletrônicos e a tecnologia de informação para automatizar a 

produção; por fim, a quarta revolução está-se construindo em cima da terceira 

a revolução digital que ocorre desde a metade do último século. 

Ela se caracteriza pela fusão de tecnologias que confundem as linhas 

entre as esferas físicas, digitais e biológicas. Existem três razões pelos quais 

essas transformações não representam apenas um prolongamento da terceira 

revolução industrial: (1) velocidade, (2) escopo e (3) impacto nos sistemas. A 

velocidade das atuais rupturas, sem precedente histórico, quando se 

comparam em relação às revoluções anteriores, a quarta revolução envolve um 

ritmo exponencial ao invés de linear. Ela influencia quase todas as indústrias e 

países, ou seja, a amplitude e profundidade de todas essas mudanças 

anunciam a transformação de todo sistema de produção, gestão e governo.   

A possibilidade de bilhões de pessoas conectadas por meio de 

dispositivos móveis, poder de processamento sem precedentes, capacidade de 

armazenagem e acesso ao conhecimento ilimitado. Essas possibilidades se 

multiplicam devido as emergentes tecnologias em campos, tais como, 

inteligência artificial, robótica, internet das coisas, veículos autônomos, 

impressora 3D, nanotecnologia, biotecnologia, armazenamento de energia e 

computação quântica.   

Países como os Estados Unidos estão passando por um processo cada 

vez mais rápido de digitalização de sua economia. A digitalização está 

mudando a dinâmica de muitas indústrias, novos mercados estão proliferando, 

cadeias de valores estão se quebrando e polos de lucratividade estão se 

ajustando. A digitalização acelerada está criando grandes oportunidades de 



 

 

 

crescimento da produtividade, principalmente em três áreas potenciais: (1) 

plataformas online de talentos, (2) análises big data e (3) internet das coisas. 

Dentro desse contexto, os profissionais egressos desta modalidade 

precisam ser 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 ambiente produtivo, tendo uma 

formação gerencial apensada à formação tecnológica. O engenheiro de 

produção necessita se adequar ao novo contexto atual digital marcado pela 

superação dos tradicionais sistemas de produção e caminhando em direção a 

sistemas de produção ciber-físicos dentro de conceitos, tais como, indústria 

4.0, internet industrial, economia criativa e cadeias globais. 

Sendo assim, 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.  

Por fim, a Engenharia de Produção se dedica ao projeto e gerência de 

sistemas que envolvem pessoas, materiais, equipamentos e o ambiente. 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).  

 

 

 



 

 

 

1.3 Caracterização do curso   

 

1.3.1 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.  

O discente estuda as matérias que correspondem ao currículo mínimo 

da engenharia e adicionalmente recebe ensinamentos 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 tomador de decisão 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; 

entre 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 essas áreas é o dinamismo e sua alta taxa de crescimento. São 

setores que tem crescido mesmo quando a economia como um todo tem se 

estagnado e todas as previsões são unânimes em considerá-los como 

extremamente promissores. 

 

1.3.2 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 

organizadas em 10 áreas segundo a ABEPRO e mencionados anteriormente 

(ver ANEXO I). 

 

1.3.3 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 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 de 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). 

 

 

 



 

 

 

1.3.4 Perfil do Egresso  

 

A formação proporcionada pelo curso de Engenharia de Produção visa 

formar um profissional de perfil flexível e empreendedor, com grande 

capacidade de atuação como tomador de decisão 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; 
➢ 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; 
➢ Desenvolver capacidade de liderança e perfil empreendedor no que 

tange a identificação de oportunidades e solução de problemas no 
ambiente profissional e/ou na sua relação com a sociedade;   

➢ 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, tecnológicos, ambientais, culturais, com visão ética e 
humanística (artigo 3º - CNE 11/2002) pelos quais passa a sociedade. 

 

1.3.5 Formas de acesso ao curso 

 

As formas de acesso ao curso de Engenharia de Produção dar-se-ão por 

meio de 25 (vinte e cinco) vagas a serem preenchidas pelo Sistema de Seleção 

Unificada (SISU) e 25 (vinte e cinco) vagas a serem preenchidas pelo Processo 

Seletivo Contínuo (PSC). O ingresso das 50 (cinquentas) vagas ocorrerá no 

segundo semestre de cada ano letivo. Quando ocorre o surgimento de vagas 

devido à evasão de alunos, o preenchimento se dá através do Processo 

Seletivo Extramacro (PSE) e Processo Seletivo para o Interior (PSI), logo seu 

quantitativo é variável. Sendo que o PSC será substituído pelo PSI de forma 

integral a partir de 2018. 

 

1.3.6 Competências e Habilidades  

 

➢ Iniciativa empreendedora;  
➢ Iniciativa para autoaprendizado 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, socioeconômicos 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. 

 



 

 

 

1.3.7 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, também 

estejam preparados para, adicionalmente, desempenharem funções gerenciais 

e de liderança administrativa em todos os níveis da organização.  

 

b) Objetivos Específicos: 

1. Proporcionar ao discente o desenvolvimento de competência para a 

concepção e análise de produtos e processos;  

2. Possibilitar que o discente possa conceber, operacionalizar e melhorar 

os sistemas de produção e gestão de projetos de engenharia;  

3. Proporcionar ao discente o desenvolvimento de sua capacidade de 

liderança, iniciativa, inovação, criatividade e trabalho em equipe;  

4. Apresentar ao discente uma visão clara dos sistemas econômicos e 

sociais e capacitá-lo a comunicar-se e dominar a tecnologia de 

informação;  

5. Proporcionar ao discente o desenvolvimento de competência para atuar 

tanto na área da manufatura quanto no setor de serviços;  

6. Estimular no discente a capacidade de empreender novos negócios. 

 

2. 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 

representam a modalidade, Trabalhos de Qualificação do Básico, Trabalho de 

Conclusão de Curso, Estágio Supervisionado e Disciplinas Optativas. Nos 

quadros a seguir são apresentadas as distribuições para cada eixo. 

A organização curricular do Curso de Engenharia de Produção descrita a 

seguir totaliza 65 disciplinas (63 obrigatórias e duas disciplinas optativas) e 

4.200 horas 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 e optativas; incluindo-se ai: 

 

➢ O cumprimento de 240 (duzentos e quarenta) horas de Trabalho de 
Conclusão de Curso - TCC; 

➢ O cumprimento de 240 (duzentas e quarenta) horas de Estágio 
Supervisionado;  

➢ O cumprimento de uma carga horária de 120 horas de unidades 
curriculares optativas; 

➢ O cumprimento de 27 (vinte e sete) créditos curriculares em programas 
e projetos de extensão universitária;  

➢ Um prazo mínimo de 5 (cinco) anos e um prazo máximo de 8 (oito) anos. 

 

2.1 Práticas educativas integradas 

 

a) Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena 

A educação das relações étnico-raciais tem por objetivo a divulgação e 

produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que 

eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tonando-os capazes de 

interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos 



 

 

 

direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da 

democracia brasileira. 

Essa educação tem sua justificativa e aplicabilidade na Resolução 

CP/CNE nº 1, de 17 de junho de 2004, que institui as diretrizes nacionais para 

a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura 

afro-brasileira e africana, a serem observadas por todas as Instituições de 

Ensino Superior. 

A resolução determina que as instituições de ensino superior incluam, nos 

conteúdos de disciplinas e atividades complementares dos cursos que 

ministram, a educação das relações étnico raciais, bem como o tratamento das 

questões e temáticas que dizem respeito a afro descendentes. 

Neste contexto, o atendimento dessas diretrizes será realizada por meio 

da disciplina Ética, Ambiente e Sociedade. Ademais, esse tema será 

atendimento pelas Atividades Complementares do curso de Engenharia de 

Produção, projetos de extensão e eventos institucionais. 

 

b) Educação em Direitos Humanos 

A Educação em Direitos Humanos, um dos eixos fundamentais do direito 

à educação, refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas 

nos Direitos Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e 

aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de 

responsabilidades individuais e coletivas. 

O Curso de Engenharia de Produção, atendendo o inciso II do art. 7o da 

Resolução CNE n o 1, de 30 de maio de 2012, onde permite que o conteúdo de 

Direitos Humanos possa ser inserido como um conteúdo específico de uma das 

disciplinas já existentes no currículo escolar, decidiu que a disciplina Ética, 

Ambiente e Sociedade contemplará em sua ementa o conteúdo supracitado. 

 

c) Educação Ambiental 

Segundo o art. 1º da Lei nº 9.795, de 27 de Abril de 1999, a definição de 

Educação Ambiental é definida conforme abaixo: 

 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 



 

 

 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

Com o intuito de atender o inciso III do art. 4 da referida lei, o art. 5º do 

Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002 e ao inciso II da Resolução nº 2, de 

15 de Junho de 2012 do Conselho Nacional de Educação que trata da 

transversalidade e transdisciplinaridade do tema, o curso de Engenharia de 

Produção busca atender em sua ampla maioria de disciplinas a temática 

Educação Ambiental, todavia a disciplina Gestão Ambiental buscará um maior 

aprofundamento dessa questão. 

 

d) Disciplinas de Libras 

Tendo em vista atender ao Decreto nº 5.626/2005, da Presidência da 

República que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe 

sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 

de dezembro de 2000 está contemplada na matriz curricular do curso de 

Engenharia de Produção o componente curricular de Libras, que é ofertada 

como optativa. 

No Decreto Nº 5.626, de dezembro de 2005, que determina a inclusão 

da LIBRAS como componente curricular no currículo do curso, reza:  

 

Art. 3º: A LIBRAS deve ser inserida como componente curricular 
obrigatório nos cursos de formação de professores para o exercício 
do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de 
Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do 
sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do 
Distrito Federal dos Municípios. 
§ 2º: A LIBRAS constituir-se-á em componente curricular optativo nos 
demais cursos de educação superior e na educação profissional, a 
partir de um ano da publicação deste Decreto.  

 

O Curso de Engenharia de Produção, atendendo ao Decreto n. 5.626, de 

22 de dezembro de 2005, incluiu a Libras em sua matriz curricular como 

disciplina optativa, tendo carga horária de 60 horas. 

 

 

 



 

 

 

e) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

A Lei 12.764 de 27 de dezembro de 2012 institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

reconhecendo os autistas, 25 oficialmente, como pessoas com deficiência, 

assegurando o direito a todas as políticas de inclusão do país, entre elas, as de 

educação. 

O Transtorno do Espectro Autista aparece, geralmente, nos três 

primeiros anos de vida, comprometendo as habilidades de comunicação e 

interação social. O Transtorno do Espectro Autista é definido pela presença de 

déficits persistentes na comunicação e interação social em múltiplos contextos. 

Este transtorno faz parte do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-V). 

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a 

integrar a proposta pedagógica da escola regular para atender às 

necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento e de altas habilidades/superdotação. A educação 

especial atende às especificidades dos alunos com deficiência e orienta a 

organização de redes de apoio a formação continuada, a identificação de 

recursos, aos serviços e o desenvolvimento de práticas colaborativas. 

Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que 

apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na 

comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e 

repetitivo, incluindo-se nesse grupo os alunos com autismo. 

No ICET, ao se inscrever para o vestibular, o candidato assinala que 

possui algum tipo de deficiência e durante a realização do vestibular, o 

candidato tem à sua disposição serviços como salas especiais, acesso às salas 

de aula, ledor, transcritor, provas ampliadas e prorrogação para o término da 

prova. 

O ICET disponibiliza para a comunidade acadêmica o Serviço de 

Psicologia sob a responsabilidade de um psicólogo qualificado. O serviço está 

sediado na Divisão de Saúde e Qualidade de Vida – DSQV que fica na 

Gerência de Recursos Humanos. 

 



 

 

 

2.2 Componentes Curriculares – Núcleo Básico (Parecer CNE/CES nº 

1362/2001) 

As disciplinas do núcleo comum obrigatório têm por objetivo 

proporcionar ao aluno uma formação básica científica e tecnológica, que 

forneçam meios adequados para o desenvolvimento de uma visão crítica sobre 

o cenário em que está inserida sua profissão, incluindo as dimensões 

históricas, econômicas, políticas e sociais. 

Área de  
Formação 

Eixo 
Estruturante 

Disciplinas CR CH 

Básico 

 

I - Metodologia 
científica e 
tecnológica Metodologia da pesquisa 4.4.0 60 

II - Comunicação 
e expressão Inglês instrumental 4.4.0 60 

II - Comunicação 
e expressão Engenharia de texto 4.4.0 60 

III - Informática Introdução à programação I 4.4.0 60 

III - Informática Introdução à programação II 4.4.0 60 

IV - Expressão 
gráfica 

Desenho técnico de 
engenharias I 3.2.1 60 

IV - Expressão 
gráfica 

Desenho técnico de 
engenharias II 3.2.1 60 

V - Matemática Geometria analítica 4.4.0 60 

V - Matemática Algebra linear 4.4.0 60 

V - Matemática Cálculo I 6.6.0 90 

V - Matemática Cálculo II 6.6.0 90 

V - Matemática Estatística I 4.4.0 60 

V - Matemática 
Equações diferenciais 
ordinárias 4.4.0 60 

V - Matemática Métodos numéricos 3.2.1 60 

VI - Física Física geral I 4.4.0 60 

VI - Física Física geral II 4.4.0 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 6.6.0 90 

VII - Fenômenos 
de transporte 

Laboratório de Fenômenos de 
transporte 1.0.1 30 

VIII - Mecânica 
dos sólidos Mecânica dos sólidos I 4.4.0 60 

IX - Eletricidade 
aplicada 

Eletricidade geral e 
experimental 5.4.1 90 

X - Química Química geral I 4.4.0 60 

X - Química Química geral aplicada 1.0.1 30 
XI - Ciência e 
tecnologia dos 
materiais Materiais para engenharia 4.4.0 60 

XII - Administração Gestão das organizações 4.4.0 60 



 

 

 

 

Área de  
Formação 

Eixo 
Estruturante 

Disciplinas CR CH 

 XIII - Economia Introdução à economia 4.4.0 60 

XIV - Ciências do 
ambiente Ética, ambiente e sociedade 4.4.0 60 

XIV - 
Humanidades, 
ciências sociais e 
cidadania 

Comportamento 
organizacional 4.4.0 60 

TOTAL: 108.100.08 1.740 

Legenda: CR – créditos / CH – carga horária. 

 

2.3 Componentes Curriculares – Núcleo Profissionalizante (Parecer 

CNE/CES nº 1362/2001) 

As disciplinas do núcleo profissionalizante têm por objetivo promover 

capacitação instrumental ao aluno, por meio do estabelecimento de métodos 

de análise e de síntese, e aprofundamento teórico-prático do ferramental que 

foi desenvolvido nas disciplinas de formação básica, seja na análise ou na 

síntese de soluções de problemas. 

 

Área de  
Formação 

Eixo 
Estruturante 

Disciplinas CR CH 

Profissionalizante I - Algoritmos e 
estrutura de 
dados 

Algoritmo e estrutura de 
dados I 3.2.1 60 

LIII - Transporte 
e logística Logística e SCM I 4.4.0 60 

XII - Engenharia 
do produto 

Planejamento e projeto 
do produto 4.4.0 60 

XIII - Ergonomia 
e segurança do 
trabalho Ergonomia I 4.4.0 60 

XVIII - Gerência 
de Produção 

Gestão de operações e 
serviços 4.4.0 60 

XIV - Estratégia 
e organização Estratégia 4.4.0 60 

XXXVII - 
Pesquisa 
operacional Pesquisa Operacional I 4.4.0 60 

 

 



 

 

 

 

Área de  
Formação 

Eixo 
Estruturante 

Disciplinas CR CH 

Profissionalizante XXXVII - 
Pesquisa 
operacional Pesquisa Operacional II 4.4.0 60 

XXXVIII - 
Processos de 
fabricação Processos fabris I 4.4.0 60 

XXXVIII - 
Processos de 
fabricação Processos fabris II 4.4.0 60 

XL - Qualidade Gestão da qualidade 4.4.0 60 

TOTAL: 44.44.0 660 
Legenda: CR – créditos / CH – carga horária. 

 

2.4 Componentes Curriculares – Núcleo Específico (Parecer CNE/CES 

nº 1362/2001) 

As disciplinas do núcleo específico têm por objetivo constituir extensões 

e aprofundamentos dos conteúdos do núcleo de conteúdos profissionalizantes, 

bem como de outros conteúdos destinados a caracterizar modalidades (áreas 

de concentração em gerência da produção; logística e transporte; e automação 

industrial). Constituem-se em conhecimentos científicos, tecnológicos e 

instrumentais necessários para a definição das modalidades de engenharia 

(engenharia de produção plena) e devem garantir o desenvolvimento das 

competências e habilidades estabelecidas. 

Área de  
Formação 

Eixo 
Estruturante 

Disciplinas CR CH 

Específico 

 

Automação industrial 3.2.1 60 

Introdução à engenharia 
de produção 4.4.0 60 

Metrologia e 
normatização 3.2.1 60 

Empreendedorismo e 
inovação 4.4.0 60 

Engenharia econômica 4.4.0 60 

Gestão ambiental 4.4.0 60 

Gestão da manutenção 3.2.1 60 

Custos Industriais 4.4.0 60 

Programação, 
Planejamento e Controle 
da Produção - PPCP I 4.4.0 60 



 

 

 

 

Área de  
Formação 

Eixo 
Estruturante 

Disciplinas CR CH 

Específico 

 

Gerenciamento de 
projetos 4.4.0 60 

Tomada de decisão 4.4.0 60 

Gestão da Inovação 4.4.0 60 

Projeto de fábrica e 

layout 4.4.0 60 

Fabricação assistida por 

computador 4.4.0 60 

Sistemas de produção 4.4.0 60 

1. Práticas 
profissionais 

TCC I - Trabalho de 
conclusão de curso I 8.8.0 120 

TCC II - Trabalho de 
conclusão de curso II 8.8.0 120 

Estágio supervisionado 8.0.8 240 

2. Concentração 
I 
Gerência da 
produção 
(Eletivas) 

Programação, 
Planejamento e Controle 
da Produção - PPCP II 4.4.0 60 

Gestão da produção I 4.4.0 60 

Gestão da produção II 4.4.0 60 

Estratégias de produção 4.4.0 60 

2. Concentração 
II 
Logística e 
transporte 
(Eletivas) 

Logística e SCM II 4.4.0 60 

Otimização de sistemas 
de transporte 4.4.0 60 

Custos logísticos 4.4.0 60 

 Logística internacional 4.4.0 60 

2. Concentração 
III 
Automação 
industrial 
(Eletivas) 

Algoritmo e estrutura de 
dados II 3.2.1 60 

Robótica industrial I 4.4.0 60 

Robótica industrial II 4.4.0 60 

Redes industriais 4.4.0 60 

TOTAL: 101.90.11 1.680 

 
3. Optativas 

Optativa I 4.4.0 60 

Optativa II 4.4.0 60 

 TOTAL: 8.8.0 120 

Atividades 

complementare

s curriculares - 

ACC 

4. Atividades 

complementare

s curriculares - 

ACC 

 - 200 

Legenda: CR – créditos / CH – carga horária. 

 



 

 

 

2.5 Componentes Curriculares – Núcleo Complementar 

Optativo 

 

CÓDIGO DISCIPLINA PR CR CHT CHP CH 

TOTAL 

ITE300 

Higiene e segurança do 

trabalho  ITE057 4 

60 0 

60 

ITE301 

Ergonomia II - AET aplicada a 

situações reais 

trabalho  ITE057 4 

60 0 

60 

ITE302 Gestão do conhecimento - 2 30 0 30 

ITE056 Gestão de pessoas - 3 45 0 45 

ITE303 Seis sigma ITA059 4 60 0 60 

ITE304 Gestão de carreiras - 2 30 0 30 

ITE098 Recursos Energéticos  4 60 0 60 

ITE305 Tópicos especiais em qualidade - 4 60 0 60 

ITE306 

Tópicos especiais em gestão da 

produção 

- 

4 

60 0 

60 

ITE307 

Tópicos especiais em logística e 

SCM 

- 

4 

60 0 

60 

ITE308 

Tópicos especiais para o 

ENADE 

- 

4 

60 0 

60 

ITE309 Marketing para engenharias  - 4 60 0 60 

ITE095 Fundamentos de Projeto Naval - 4 60 0 60 

ITS015 Direito e Legislação - 4 60 0 60 

ITM500 Libras - 4 60 0 60 

Legenda: PR – pré-requisito / CR – créditos / CHT – carga horária teórica / CHP – carga horária 

prática. 

 

 

 



 

 

 

2.6 Quadro Sinóptico da Composição Curricular 

QUADRO SINÓPTICO DA MATRIZ CURRICULAR CH CR 

Disciplinas Obrigatórias 3.600 228 

Disciplinas Optativas 120 8 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC  240 16 

Estágio Supervisionado 240 8 

Atividades Acadêmico Científico Culturais 200 - 

TOTAL 4.400 260 

 

2.7 Quadro Geral da Integralização do Curso 

Número de 
Períodos 

Créditos por 
Período 

Créditos Exigidos Carga Horária 

Exigida 

Máx. Mín. Máx. Mín. 
Créd. 

Obrig. 

Créd. 

Opt. 

CH 

Obrig. 

CH Opt. 

15 10 30 10 260 8 4.280 120 

 

2.8 Quadro Estrutura Curricular – Disciplinas Obrigatórias 

(Periodização)  

PER SIGLA DISCIPLINA PR CR CH 

1º 

ITE001 Introdução à engenharia de produção - 4 60 

ITQ101 Química geral I - 4 60 

ITA104 Cálculo I - 6 90 

ITM004 Geometria analítica - 4 60 

ITA132 Metodologia da pesquisa 

- 

- 4 60 

 

ITE217 

 

Engenharia de texto  

- 

4 60 



 

 

 

PER SIGLA DISCIPLINA PR CR CH 

ITA210 Inglês instrumental - 4 60 

SUB-TOTAL 30 450 

2º 

ITA133 Álgebra linear 

ITM004 

 4 60 

ITA127 Física experimental I  - 1 30 

 

ITQ039 Química geral aplicada 

ITQ101 

 

1 

 

30 

 

ITA115 Cálculo II 

ITA104 

ITM004 6 90 

ITA125 Física geral I ITA104 4 60 

ITE200 Gestão das organizações  - 4 60 

ITE057 Ergonomia I   - 4 60 

SUB-TOTAL 24 390 

3º 

ITE058 

Empreendedorismo e inovação 

  - 

4 

 

60 

 

ITA059 Estatística I ITA104 4 60 

ITA212 Introdução à economia -  4 60 

ITA120 Equações diferenciais ordinárias ITA115 4 60 

ITA126 Física geral II ITA125 4 60 

ITA128 Física experimental II ITA127 1 30 

ITE218 
Introdução à Programação I 

 -  
4 60 

SUB-TOTAL 25 390 

4º 

ITE059 

Desenho técnico de engenharia I 

  - 

3 

 

60 

 

ITE031 Gestão ambiental  - 4 60 

ITE060 Eletricidade geral e experimental ITA120 

5 

 

90 

 

ITE061  

 

Estatística II 

 ITA059 4 60 

ITE021 Metrologia e normatização -  3 60 

ITE062 Gestão de operações e serviços   - 4 60 



 

 

 

PER SIGLA DISCIPLINA PR CR CH 

 

ITE219 

Introdução à Programação II 

 ITE218 4 60 

SUB-TOTAL 27 450 

5º 

ITE063 

Desenho técnico de engenharia II 

 ITE059 3 

60 

 

 ITE011 Métodos Numéricos 

ITA120 

ITE219 3 

60 

 

ITE026 Engenharia econômica  - 4 60 

ITE019 Mecânica dos sólidos I ITA125 4 60 

ITE220 

Estratégia 

  - 4 60 

ITE028 Gestão da qualidade  - 4 60 

ITE322 Algoritmo e estruturas de dados I ITE219 

3 

 

60 

 

SUB-TOTAL 25 420 

6º 

ITE032 Gestão da manutenção  - 
 

3 
60 

ITE017 Pesquisa operacional I ITA133 4 60 

ITE064 

 

Custos Industriais 

 
 - 4 60 

 

ITE065 

Automação industrial 

 

ITE060 

ITE322 

 

3 

60 

 

ITE066 Fenômenos de transporte 
ITA120 

ITA126 

6 

 

90 

 

ITE067 

Programação, Planejamento e Controle 

da Produção I - PPCP I 

 

 - 4 60 

ITE202 
Processos fabris I 

 -  
4 60 

SUB-TOTAL 28 450 

 
7º 

ITE203 
Comportamento organizacional 

  - 
4 60 



 

 

 

PER SIGLA DISCIPLINA PR CR CH 

ITE097 Pesquisa Operacional II 
ITE017 

ITE061 
4 60 

ITE068 

Logística e Supply Chain Management  

I 

 -  

4 60 

ITE091 Fabricação assistida por computador  - 4 60 

 

ITE034 Planejamento e projeto do produto  - 4 60 

ITE048 

Laboratório de fenômenos de 

transporte ITE066 1 30 

ITE204 
Processos fabris II 

 
 - 4 60 

SUB-TOTAL 25 390 

8º 

ITE069 
Projeto de fábrica e layout 

 

- 
4 60 

ITE070 
Tomada de decisão 

 

- 4 

 

60 

 

ITE221 

Gestão da inovação 

 

- 

4 60 

ITE 010 Materiais para engenharia - 4 60 

ITE071 Sistemas de produção  - 4 60 

ITE 038 Gerenciamento de projetos 

- 4 

 

60 

 

  Área de concentração I - 4 60 

SUB-TOTAL 28 420 



 

 

 

PER SIGLA DISCIPLINA PR CR CH 

 
9º 

ITE903 

TCC I – Trabalho de Conclusão de 

Curso I 

 

ITA132 

ITE034 

ITE038 

ITE061 

ITE065 

ITE067 

ITE068 

ITE069 

ITE071 

ITE097 

ITE221 

 

8 

 

120 

 

ITA800 
Ética, ambiente e sociedade 

 

- 
4 60 

  Área de concentração II - 4 60 

  Área de concentração III - 4 60 

  Optativa I - 4 60 

SUB-TOTAL 24 360 

 
 

10º 
ITE904 

TCC II – Trabalho de Conclusão de 

Curso II 
ITE903 

8 120 



 

 

 

PER SIGLA DISCIPLINA PR CR CH 

ITE905 Estágio supervisionado 

ITA132 

ITE021 

ITE032 

ITE034 

ITE038 

ITE061 

ITE063 

ITE065 

ITE067 

ITE068 

ITE069 

ITE071 

ITE097 

 

8 

 

240 

 

 Área de concentração IV - 4 60 

  Optativa II - 4 60 

SUB-TOTAL 24 480 

TOTAL 260 4.200 
Legenda: PER – período / PR – pré-requisito / CR – crédito / CH –carga horária. 

  



 

 

 

2.9 Ementário 

 
1º Período 
 
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. 
  
OBJETIVO GERAL 
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. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Demonstrar o contexto histórico para o surgimento da engenharia de 
produção no mundo e no Brasil;  

2. Apresentar as áreas de atuação do engenheiro de produção; 
3. Capacitar os discentes em conceitos fundamentais da área; 
4. Desenvolver competências de comunicação, expressão oral e 

multidisciplinaridade.  
 
REFERÊNCIA BÁSICA  
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. 
SLACK, N.; et. al. Administração da produção. 2ª. Ed. São Paulo: Atlas. 
2009. 
  
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
PARDAL, P., LEIZER, L., O Berço da Engenharia Brasileira, Revista de 
Ensino de Engenharia, N.1 6, DEZ, PP. 37-40, 1996. 
OLIVEIRA NETTO, Alvim Antônio de; TAVARES, Wolmer Ricardo. Introdução 
à engenharia de produção. Florianópolis, SC: Visual Books, 2006. 
GOLDRATT, Eliyahu M.; COX, Jeff. A meta: um processo de melhoria 
contínua. 2. ed. rev. ampl. São Paulo, SP: Nobel, 2002. 365 p. 
DYM, Clive L; LITTLE, Patrick. Introdução à engenharia: uma abordagem 
baseada em projeto . 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 346 p 
Artigos científicos e trabalhos de conferência na área de engenharia de 
produção e afins. 
 
ITE217 - ENGENHARIA DE TEXTO 
 
EMENTA  



 

 

 

As funções da escrita. Escrita acadêmica: resenha e resumo. A 
intertextualidade como recurso de escrita. Organização e constituição das 
ideias do texto. Estrutura, ordenação e desenvolvimento do parágrafo. 
Coerência e coesão textual. 
 
OBJETIVO GERAL 
Preparar os alunos para atuarem, por meio da produção textual, no meio 
acadêmico, dotando e aperfeiçoando-lhes as habilidades e competências 
comunicativas.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Desenvolver competências e habilidades de leitura, produção e apresentação 
de textos acadêmico-científicos; Conhecer e identificar a 
organização/estruturação de gêneros acadêmicos; Compreender as relações 
entre os gêneros acadêmicos.  
 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
ALMEIDA, Rida de Cássia Santos. Práticas de Leitura e Produção de 
Texto,1ªed. [S.l.]: Vozes, 2015. 
BRITO, Eliana Vianna; MATTOS, José Miguel de. Língua Portuguesa no 
Ensino Superior: leitura, produção textual e análise linguística, 1ªed. [S.l.]: 
Cabral Editora Universitária, 2009. 
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender: os 
sentidos do texto, 3ªed. São Paulo: Contexto, 2012. 
 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa, 38ªed. [S.l.]: Nova 
Fronteira, 2015. 
COSTA, Deborah; SALCES, Cláudia Dourado de. Leitura e Produção de 
Textos na Universidade, 1ªed. [S.l.]: Alínea, 2013. 
DIDIO, Luce, Leitura e Produção de Textos, 1ªed. [S.l.].: Atlas, 2013.  
HOUAISS, Antonio. Escrevendo pela Nova Ortografia: como usar as regras 
do novo acordo ortográfico da língua português, 1ªed. [S.l.]: Publifolha, 2009. 
KÖCHE, Vanilda Salton; BOFF, Odete Maria Benetti; MARINELLO, Adiane 
Fogali. Leitura e Produção Textual: gêneros textuais do relatar, narrar e 
descrever. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
 
ITQ101 - QUÍMICA GERAL I 
 
EMENTA 
Introdução à 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 com fórmulas e equações químicas 
(Estequiometria). 
  
OBJETIVO GERAL 
Propiciar base teórica sólida em química, relacionando os conteúdos teóricos 
com o cotidiano. 
 



 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Capacitar os discentes em conceitos fundamentais da área; 
2. Desenvolver competências de experimentação.  

 
REFERÊNCIA BÁSICA  
BROWN, L. T.; LEMAY JR., H. E; BURSTEN, B. E. Química: A Ciência 
Central. 9ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a Vida 
Moderna e o Meio Ambiente. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
KOTZ, J. C., TREICHEL JR, P. M. Química Geral e Reações Químicas. 
5ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2005. 1 v. 
KOTZ, J. C., TREICHEL JR, P. M. Química Geral e Reações Químicas. 
5ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2005. 2 v. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
BRADY, J. E.; HUMISTON, G. E. Química Geral. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 1986. 1 v. 
BRADY, J. E.; HUMISTON, G. E. Química Geral. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 1986. 2 v. 
BRADY, J. E.; RUSSEL, J. W.; HOLUM, J. R. Química - A Matéria e Suas 
Transformações. 
3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 1 v. 
BRADY, J. E.; RUSSEL, J. W.; HOLUM, J. R. Química - A Matéria e Suas 
Transformações. 
3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 2 v. 
RUSSEL, J. B. Química Geral. 2ª ed.; São Paulo: Pearson Makron Books, 
1994. 1 v. 
RUSSEL, J. B. Química Geral. 2ª ed.; São Paulo: Pearson Makron Books, 
1994. 2 v. 
 
ITA104 - CÁLCULO I 
 
EMENTA 
Números Reais, Funções de uma variável real: limites, continuidade, 
gráficos; derivadas e diferenciais: conceito, cálculo e aplicações; máximos 
e mínimos; concavidade; funções elementares: exponencial, logaritmo, 
trigonométricas e inversas; integrais definidas: conceito, teorema 
fundamental e aplicações; integrais indefinidas: conceito e métodos de 
integração; integrais impróprias. 
 
OBJETIVO GERAL 
Iniciar o estudo do formalismo matemático do cálculo diferencial e integral 
com o rigor científico básico necessário à modelagem e análise quantitativa 
de problemas concretos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Desenvolver a capacidade de identificar e resolver problemas 
matemáticos utilizando rigor lógico-científico na análise da situação-
problema. 

2. Fomentar uma postura crítica e proativa na utilização das bases do 



 

 

 

método científico na resolução de problemas abstratos e concretos. 
3. Desenvolver a capacidade de sintetizar conhecimentos interdisciplinares 

na análise e resolução de problemas. 
4. Introduzir o conjunto mínimo de conceitos e ferramentas matemáticas 

necessárias ao tratamento adequado dos fenômenos da Física e suas 
Aplicações. 

5. Estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do 
conhecimento. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. 3ª Ed. Vol. 1. São 
Paulo: Harbra Ltda, 1994 
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. 5ª Ed. Vol. 1. Rio de 
Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2001. 
STEWART, James. Cálculo. Vol. 1. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2013. 
ROGAWSKI, J. Cálculo V.1. 1.Ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. v. 1. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
FLEMMING,D.M.; GONÇALVES M.B. Cálculo A. 6ª Edição.  Prentice-Hall, 
2006. 
TÁBOAS, P. Z. Cálculo em uma Variável Real. 1.Ed. EDUSP, 2008. 
HUGHES-HALLETT, Deborah; GLEASON, Andrew M.; LOCK, Patti F.; et 
al. Cálculo Aplicado. 4ª Ed.Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e 
Científicos, 2012.  
AYRES JR, F.; MENDELSON, E. Cálculo. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
DEMIDOVITCH, B. Problemas e exercícios de análise matemática. 
Editora Escolar, 2016. 
 
ITM004 - GEOMETRIA ANALÍTICA 
 
EMENTA 
Vetores no plano e no espaço. Operações com vetores: adição, multiplicação 
por escalar e produto interno. Equação vetorial de uma reta. Interpretação 
geométrica de sistemas de equações lineares com duas incógnitas. Equações 
reduzidas da elipse, hipérbole e parábola. Produto interno, produto vetorial e 
produto misto. Equação do plano. Sistemas equações lineares e seu 
significado geométrico. Distância entre ponto e plano, entre reta e plano e entre 
planos quadricas centrais. 
 
OBJETIVO GERAL 
Introduzir o formalismo vetorial da geometria euclidiana no qual as noções 
geométricas consideradas primitivas são estudadas de um ponto de  vista 
algébrico formal e operacional. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Utilizar a matemática como principal linguagem de comunicação e 
formação de modelos;  

2. Praticar  a metodologia científica de tratamento e descrição de problemas 
geométricos. 



 

 

 

3. Utilizar análise crítica, raciocínio lógico, intuição e criatividade na 
resolução de problemas,  

4. Estudar modelos geométricos e suas extensões genéricas a novos 
padrões e técnicas de resolução;  

5. Identificar e resolver problemas práticos de geometria. 
 

REFERÊNCIA BÁSICA 
ESPINISA, N. DE OLIVEIRA ISABEL CRISTINA. FILHO, PLINIO 
BARBLERL, Fundamentos de Informática: Geometria Analítica para 
Computação, 1.Ed. LTC. 2009. 
NATHAN, M. S. A., DOHERTY, A. GARCIA, N.M., Vetores e Matrizes. 4.ed. 
Editora Cengage, 2007. 
BOULOS, P., CAMARGO, I., Geometria Analítica, um tratamento 
vetorial, 3.ed. Prentice Hall, 2005. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
BALDIN, Y.Y., FURUYA, Y.S., Geometria Analítica para Todos e 
Atividades com octave e geogebra,1.ed, EdUFScar, 2012. 
DE MAIO, W. Fundamentos de Matemática: Espaços Vetoriais 
Aplicações Lineares e Bilineares, 1.Ed. LTC. 2007. 
DELGADO, J., FRENSEL, K., CRISSAFF, LHAYLLA, Geometria 
Analítica: Coleção PROFMAT, SBM, 2013. 
SANTOS, F. J.; FERREIRA, S. F. Geometria analítica. Porto Alegre: 
Bookman, 2009. 
LIMA, E. Geometria Analítica e Álgebra Linear, IMPA, 2008. 
 
ITA132 - METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
EMENTA  
Pesquisa científica; tipos da pesquisa; etapas de uma pesquisa científica; 
elaboração de trabalhos de graduação: tipos de trabalhos: monografia e artigos 
científicos; normas metodológicas para citações diretas e indiretas; notas de 
rodapé; normas para apresentação escrita. A apresentação de trabalhos 
acadêmicos. 
 
OBJETIVO GERAL  
Dotar os acadêmicos com os instrumentos para a realização de trabalhos de 
pesquisa acadêmica. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Preparar o aluno para escrever projetos de pesquisa, monografias e artigos 
científicos; Realizar os trabalhos acadêmicos de acordo com métodos 
científicos; Desenvolver sua capacidade crítica de análise para relatar os 
resultados da pesquisa científica em linguagem científica. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia Científica ao Alcance de todos, 
3ªed. [S.l.]: MANOLE, 2013. 
BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. 
Fundamentos de Metodologia Científica, 3ªed. São Paulo: Pearson Prentice 



 

 

 

Hall, 2007. 
CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; DA SILVA, Roberto. Metodologia 
Científica, 6ªed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
COELHO, Ronaldo Sérgio Araújo. Manual de Metodologia Científica, [S.l.].: 
Juruá, 2009. 
FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas Técnicas para o Trabalho Científico: 
Elaboração e Formatação. Explicitação das Normas da ABNT, 14ªed. Porto 
Alegre: [s.n.], 2006. 
KAUARK, Fabiana da Silva; MANHÃES, Fernanda Castro; MEDEIROS, Carlos 
Henrique. Metodologia da Pesquisa: um guia prático. Itabuna, BA: Via 
Litterarum, 2010. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica, 8ªed. São Paulo: Atlas, 2017. 
PEREIRA, José Matias. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica, 
4ªed. [S.l.]: Atlas, 2016. 
 
ITA210 - INGLÊS INSTRUMENTAL 
 
EMENTA  
Estudo de Técnicas e Estratégias de Leitura em Textos Autênticos de Interesse 
Geral e Específico. Níveis de Compreensão em Leitura. Pistas para a 
Compreensão de Vocabulário. Estudo da Gramática e do Texto. Informação 
Verbal e não-verbal. Estudo de Partes Complexas do Sistema Linguístico-
Gramatical.  
 
OBJETIVO GERAL 
Empregar os conhecimentos de técnicas e estratégias de leitura, fornecendo e 
desenvolvendo o espírito científico, propiciando a leitura e compreensão de 
textos técnicos, específicos e de interesse geral. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Desenvolver no aluno técnicas de leitura de textos em língua inglesa, no 
âmbito da engenharia de produção; Dotar os alunos com os elementos 
necessários para que possam ler e identificar as informações em um 
texto em língua inglesa;  

2. Capacitar o acadêmico a identificar e compreender o texto na sua 
generalidade e detalhes.  
 

REFERÊNCIA BÁSICA 
FERRO, Jeferson. Around the World: introdução à leitura em língua inglesa. 
Curitiba: IBPEX, 2006. 
GUANDALINI, Eiter Otávio. Técnicas de Litura em inglês: ESP – English for 
Specific Purposes: estágio 1. São Paulo: Textonovo, 2002. 
SANTOS, Denise. Como Ler Melhor Em Inglês: Estratégias 1. [S/l] DISAL, 
2011. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 



 

 

 

DREY, Rafaela Fetzner; SELISTRE, Isabel Cristina T.; AIUB, Tânia. Inglês: 
práticas de leitura e escrita, 1ªed. [S.l.]: Penso, 2015. 
GUANDALINI, Eiter Otávio. Técnicas de Litura em inglês: ESP – English for 
Specific Purposes: estágio 2. São Paulo: Textonovo, 2003. 
LINS, Luis Márcio Araújo. Inglês Instrumental: estratégias de leitura e 
compreensão textual, 1ªed. [S.l.].: LM Lins, 2010. 
PENNA, Luciana. Leitura em Língua Inglesa. Curitiba: IESDE, 2012. 
SANTOS, Denise. Como Ler Melhor Em Inglês: Estratégias 1. [S.l.]: DISAL, 
2011. 
 
2º Período 
 
ITA133 - ÁLGEBRA LINEAR 
 
EMENTA: 
Espaços Vetoriais: Definição, Subespaços. Combinações lineares, 
subespaços gerados por um conjunto de vetores. Dependência linear, bases 
e dimensão. Subespaços. Transformações Lineares, Propriedades das 
transformações lineares. Núcleo e Imagem. Matrizes das transformações 
lineares. Escalonamento (eliminação gaussiana). Determinantes e a regra de 
Cramer. Áreas, volumes e a matriz de Gram. Espaços com Produto Interno: 
Desigualdade de Cauchy-Schwarz. Comprimento e ângulo. Bases 
Ortonormais. Processo de Gram-Schmidt. Autovalores e Autovetores: 
Definição. Diagonalização. Matrizes Simétricas. Diagonalização ortogonal 
(teorema espectral). Formas quadráticas. 
 
OBJETIVO GERAL 
Desenvolver o raciocínio analítico-algébrico estruturado e generalizado 
dos conceitos de geometria analítica vetorial. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Aperfeiçoar a capacidade de análise e  abstração, assim como 
mostrar a vasta gama de realizações da estrutura linear na 
modelagem de problemas concretos. 

2. Introduzir os conceitos lógicos formais de vetores “n-dimensionais” num 
espaço além do visual (tridimensional). 

3. Apresentar o formalismo matricial generalizado abrindo o caminho para 
a utilização de técnicas computacionais em problemas trabalhosos que 
norteiam disciplinas como Programação linear, Pesquisa Operacional, 
Física, Automação, etc. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
LIPSCHUTZ, Seymour e LIPSON, Marc. Álgebra Linear. 3. ed. Porto 
Alegre: Artmed-Bookman, 2004. 
LAWSON, T. Álgebra Linear. 1.Ed. Blucher.1997. 
ESPINISA, N. DE OLIVEIRA ISABEL CRISTINA. FILHO, PLINIO 
BARBLERL. Álgebra Linear para Computação, 1.Ed. LTC. 2009. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 



 

 

 

ANTON, HOWARD; RORRES, CHRIS. Álgebra Linear com 
aplicações. 8ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
LAY, David C. Álgebra Linear e suas aplicações. 4ª Ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2013. 
POOLE, David. Álgebra Linear.  São Paulo: Cengage Learning, 
2013. 
STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Álgebra Linear. 2ª 
Ed. São Paulo: Pearson Makron Books,1987. 
Lang, S. Álgebra Linear. 1ªed. Ciência moderna, 2003. 
 
ITA127 - FÍSICA EXPERIMENTAL I 
 
EMENTA 
Algarismos Significativos. Teoria dos Erros. Propagação de Erros; Elaboração 
do relatório técnico ; Gráficos Lineares - Construção e interpretação; 
Experiências:  1. Queda Livre - Estudo do Movimento Retilíneo Uniformemente 
Variado (MRUV); Lançamento de Projéteis - Estudo do Lançamento Oblíquo; 
Experiência Trilho de Ar - Estudo do Movimento Retilíneo Uniforme/Leis de 
Newton; Atrito de Escorregamento - Estudo do Movimento Uniforme/Leis de 
Newton; Força Centrípeta - Estudo do Movimento Circular Uniforme/Leis de 
Newton; Movimento Circular Uniformemente Variado - (MCUV); Máquinas 
Simples - Roldanas; Momento de Inércia - Movimento Circular Uniformemente 
Variado (MCUV). 
 
OBJETIVO GERAL 
Proporcionar a assimilação dos conceitos da Mecânica por meio de 
experimentos relacionados às leis da mecânica e o tratamento adequado de 
informações obtidas experimentalmente.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Capacitar para utilização de técnicas de manuseio dos equipamentos de 

medição. 
2. Desenvolver a capacidade de entender os potenciais e limitações do 

método experimental em função da condição ou propósito da medida. 
3. Desenvolver a capacidade de relatar de maneira científica um 

determinado experimento ou fenômeno físico colocando-o no devido 
grau de exatidão, sempre considerando a teoria de erros das medidas 
físicas para a interpretação dos resultados.  

4. Aprender a realizar experimentos e explorar os resultados obtidos, 
extraindo relações funcionais entre as variáveis. 

5. Redigir um relatório científico, cuidando dos aspectos de forma e da 
linguagem científica, bem como estar apto a analisar resultados e prover 
conclusões.  

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
PIACENTINI, J. J. E OUTROS. Introdução ao Laboratório de Física. 
Florianópolis: UFSC, 2013. (ISBN: 97885-32806475) 
EMETERIO, D. e RODRIGUES ALVES, M. Práticas de Física para 
Engenharias. São Paulo: Átomo, 2008 (ISBN: 978-85-7670-097-5) 



 

 

 

MATOS, M. Física do Movimento. Observar, medir, compreender. Rio de 
Janeiro: ELSEVIER: PUC-RIO, 2015. (ISBN (PUC-RIO)  97885-80061529). 

  
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
TAYLOR, J. R. Introdução à Análise de Erros. O Estudo de Incertezas em 
Medições Físicas. Bookman. 2012. (ISBN: 97885-40701366). 
ZUMA MEDEIROS, V. e OUTROS. Métodos Quantitativos com Excel. 
CENGAGE, 2008. (ISBN: 97885-22106317) 
CAMPOS, A. A. e OUTROS. Física Experimental Básica na Universidade. 
UFMG. 2009. (ISBN: 97885-70416636) 
JURAITIS, K. R. e DOMICIANO, J. B. Introdução ao Laboratório de Física 
Experimental. Métodos de obtenção, registro e análise de dados 
experimentais. Londrina: EDUEL, 2009. (ISBN: 97885-72164702). 
TAVARES, A. D. e OLIVEIRA, J. U. Mecânica Física. Abordagem 
Experimental e Teórica. Rio de Janeiro: LTC, 2014. (ISBN 9788521621584). 
 
ITQ039 - QUÍMICA GERAL APLICADA 
 
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. 
  
OBJETIVO GERAL 
Estimular a experimentação a partir de suas manifestações no cotidiano, como 
sustentação empírica dos conceitos básicos da química. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Capacitar os discentes em conceitos fundamentais da área; 
2. Desenvolver competências de experimentação.  

 
REFERÊNCIA BÁSICA  
CONSTANTINO, M. G. Fundamentos de química experimental. 2. ed. 
São Paulo: Editora da USP, 2011.  
ALMEIDA, P.G.V. Química geral: Práticas fundamentais. Viçosa: UFV, 
2011. ISBN 978-85-7269-429-2.  
TRINDADE, D. F.; OLIVEIRA, F.P.; BANUTH, G.S.L.; BISPO, J.G. Química 
básica experimental. 3. ed. São Paulo: Scipione, 2006.  
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
MAZALLA JR., W. Introdução à química. 3. ed. Campinas: Átomo, 2006.  
BROWN, L.T.; LEMAY Jr., H.E.; BURSTEN, B.E. Química: A Ciência Central. 
9.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.  
KOTZ , J. C.; TREICHEL JR, P. M. Química geral e reações químicas. 5.ed. 
São Paulo: CENGAGE-Learning, 2005. 1 v.  
 ______. 5.ed. São Paulo: CENGAGE-Learning, 2005. 2 v.  



 

 

 

SZPOGANICZ, B. Experiências de química geral. 2. ed. Florianópolis: 
Fundação do Ensino de Engenharia em Santa Catarina, 2005. ISBN 85-87261-
01-0. 
 
ITA115 - CÁLCULO II 
 
EMENTA 
Funções de várias variáveis, diferenciação de funções de várias variáveis, 
extremos locais e globais, integração de funções de várias variáveis, curvas e 
superfícies parametrizadas, cálculo de campo de vetores, integrais 
curvilíneas, integrais de fluxo. 
 
OBJETIVO GERAL 
Estabelecer as bases do formalismo para o estudo de funções de variais 
variáveis escalares e vetoriais e apresentar o cálculo diferencial integral 
como instrumento da modelagem de fenômenos multivariados.    
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover discussões sobre a linguagem da matemática básica, 
utilizando os problemas de continuidade, diferenciação e integração que 
são conceitos imprescindíveis no estudo das ciências em geral. 

2. Conduzir o estudante ao desenvolvimento de sua capacidade de 
identificar, formular e resolver problemas matemáticos utilizando rigor 
lógico-científico na análise da situação-problema. 

3. Fomentar uma postura crítica e proativa, na utilização das bases do 
método científico na resolução de problemas concretos, modelando 
situações reais e promovendo abstrações; 

4. Capacitar o estudante a integrar e sintetizar conhecimentos 
interdisciplinares na análise e resolução de problemas; 

5. Introduzir o conjunto mínimo de conceitos e ferramentas matemáticas 
necessárias ao tratamento adequado dos fenômenos da Física e suas 
Aplicações. 

6. Estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do 
conhecimento. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
MacCallum, William G. Hughes-Hallett, Deborah. Gleason, Andrew M. Cálculo 
de Várias Variáveis. 1. Ed. Editora Blucher, 1997.  
ROGAWSKI, J. Cálculo V.2. 1.Ed. Bookman, 2009. 
STEWART, James. Cálculo. Vol. 2. 5ª Ed.  Cengage Learning, 2009. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
ROGAWSKI, J. Cálculo V.2. 1.Ed. Bookman, 2009.  
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. 5ª Ed. Vol.2/Vol. 3. 
Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2008. 
Kaplan, Wilfred. Cálculo Avançado V.2. 3.Ed. Editora Blucher. 1972. 
LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3ª Ed. Vol. 2. São 
Paulo: Harbra Ltda, 1994. 
DEMIDOVITCH, B. Problemas e exercícios de análise matemática. 
Editora Escolar, 2016. 



 

 

 

 
ITA125 - FÍSICA GERAL I 
 
EMENTA 
Medidas físicas. Vetores. Movimento em uma dimensão. Movimento no plano. 
Leis de Newton. Aplicações da Lei de Newton: Estática e Dinâmica. Trabalho e 
Energia. Lei de Conservação de energia. Momento linear. Colisões. Cinemática 
de Rotação. Dinâmica de Rotação. 
 
OBJETIVO GERAL 
Introduzir o estudo das leis da mecânica clássica e suas aplicações.    
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Introduzir no estudo da Física como corpo de conhecimento 
científico rigoroso; apresentando sua metodologia teórico-
experimental. 

2. Desenvolver a intuição e a capacidade de raciocínio físico.  
3. Utilizar a matemática como uma linguagem para a expressão dos 

fenômenos Físicos. 
4. Utilizar modelos físicos, reconhecendo seus domínios de validade; 
5. Utilizar a linguagem científica na expressão de conceitos físicos, na 

descrição de procedimentos de trabalhos científicos e na 
divulgação de seus resultados. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
CHAVES, ALAOR. SAMPAIO, J. F. Física básica: mecânica. Rio de Janeiro: 
LTC-Livros Técnicos e Científicos: 2007.  
NUSSENZVEIG, H. MOYSÉS. Curso de física básica. V.4. ed. São Paulo, 
SP: Edgard Blücher, c1997-c2002.  
ALONSO, M.; FINN, E. J. Física, Um Curso Universitário. 2. Ed. Vol. 1. SP, 
Editora Eggard Blücher, 2014.  
 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. Lições de física de 
Feynman:v2.  Edição definitiva. Porto Alegre: Bookman, 2008..  
RESNICK, R.; HALLIDAY, D. Física. RJ, Livros Técnicos e Científicos Ltda. v. 
1.  
TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física Volume 1: Mecânica, Oscilações e Ondas, 
Termodinâmica. 5a Edição Rio de Janeiro: Editora LTC, 2006. 
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de 
física: volume 1 : mecânica. Rio de Janeiro, RJ: LTC-Livros Técnicos e 
Científicos, c2009. 

 
ITE200 - GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES 
 
EMENTA 
Conceito de administração. Tendências da administração no Brasil e no 
mundo. Principais teorias sobre a administração. Estrutura organizacional. 
Planejamento e controle. Contexto contemporâneo da administração. 
 



 

 

 

OBJETIVO GERAL 
Fundamentar e abalizar as principais técnicas utilizadas nas organizações; 
apresentar os fundamentos conceituais relacionados à área de administração; 
relacionar os fundamentos teóricos com a prática; desenvolver o pensamento 
crítico através dos fundamentos da administração. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Apresentar as principais teorias administrativas; 
2. Demonstrar o processo administrativo; 
3. Divulgar as subáreas de uma organização; 
4. Salientar a relevância das relações humanas no trabalho em grupo; 
5. Desenvolver competências de pro-atividade, trabalho em equipe, 

pensamento sistêmico e contingencial. 
 

REFERÊNCIA BÁSICA 
MAXIMIANO, A. C. Introdução à administração. 7. ed. São Paulo: Atlas, 
2007. 
CHIAVENATO Idalberto. Teoria geral da administração. São Paulo: Makron 
Books, 2004. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração. São 
Paulo: Atlas, 2005. 

 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
MEGGINSON, L. MOSLEY, D. PIETRI Jr. Administração: conceitos e 
aplicações. 4 Ed. São Paulo: Harbra, 1997. 
SLACK, Nigel et al. Administração da produção: edição compacta. São 
Paulo: Atlas, 1999. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração de projetos: como 
transformar idéias em resultados. São Paulo: Atlas, 2002. 
MONTANA, Patrick J.; CHARNOV, Bruce H. Administração. São Paulo: 
Saraiva, 2000. 
CHIAVENATO, I. Administração: teoria, processo e prática. 4 ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2007. 
 
ITE057 - ERGONOMIA I 
 
EMENTA 
Conceitos. Sistemas homem-máquina. Posto de trabalho. Atividade muscular. 
Antropometria. Postura de trabalho. Ambiente térmico. Audição. Visão. 
Vibração. Atividade mental. Acidentes de trabalho: conceitos, causas e custos. 
Métodos de prevenção individual e coletiva. Metodologia de análise 
ergonômica do trabalho. Métodos e técnicas e de análise de variáveis em 
ergonomia. Ergonomia cognitiva; Ergonomia de concepção; Macroergonomia; 
NR 17. 
 
OBJETIVO GERAL 
Dotar os alunos de conhecimentos e conscientização da importância da 
adequação do trabalho ao homem, tanto no sentido antropocêntrico como de 
produtividade. 
 



 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Desenvolver a capacidade de utilização de métodos e técnicas de 

análise ergonômica em projeto de produtos e processos. 
2.  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. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
IIDA, Itiro. Ergonomia Projeto e Produção. 2ª EDIÇÃO. São Paulo: Edgar 
Blucher, 2005. 
GUÉRIN, F. et al. Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da 
ergonomia. São Paulo: Blücher: Fundação Vanzolini, 2001.  
FALZON, Pierre. Ergonomia. São Paulo: Edgar Blucher, 2007. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
KROEMER, K. H. E.; GRANDJEAN, E. Manual de Ergonomia: adaptando o 
trabalho ao homem. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
ABRAHÃO, J. ; SZNELWAR, L. I. ; SILVANO, A.; SAMET, M. ;  PINHO, D. 
Introdução à Ergonomia: da Prática à Teoria. São Paulo: Edgard Blucher, 
2009. 
BARNES, Ralph M. Estudo de movimentos e de tempos: projeto e medida 
do trabalho. Edgard Blucher. 1999. 
DUL, J., WEERDMEESTER, B. Ergonomia Prática, 2ª. Edição. São Paulo: 
Edgar Blucher, 2004. 
Artigos científicos e trabalhos de conferência na área de engenharia de 
produção e afins. 

 
3º Período 
 
ITA212 - INTRODUÇÃO À ECONOMIA 
 
EMENTA 
Fundamentos e modelos Econômicos; Sistemas de mercado; Demanda, oferta 
e suas interações; Custos de Produção; Elasticidade; Mercados Competitivos; 
Renda e produto Nacional; Sistema monetário; Politica Fiscal; Desemprego e 
Inflação; Economia Aberta: Câmbio e Comercio Internacional;  Globalização 
econômica; Externalidades; Politica Ambiental: teoria de Coase; 
Desenvolvimento econômico Sustentável. 
 
OBJETIVO GERAL: 
Caracterizar e analisar criticamente elementos da situação econômica nacional 
em um contexto globalizado e suas implicações na realidade empresarial. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Entender o funcionamento dos mercados, a partir dos conceitos 
fundamentais e microeconômicos.  

2. Conhecer os mecanismos e as políticas macroeconômicas e suas 
influencias nos mercados e na qualidade de vida das populações. 

3. Identificar as especificidades dos mercados atuais por meio dos 
conceitos de globalização e sustentabilidade. 



 

 

 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
HUBBARD, R. Glenn; O´BRIEN. Introdução à economia. Tradução: Chistiane 
de Brito André, Cristina Bázan, Rodrigo Sardenberg. 2 ed. atual. Porto Alegre: 
Bookman, 2010. 
MANKIW, N. Gregory. Introdução a Economia .Tradução da 6ª ed. São Paulo: 
Cengage, 2014.  
MOCHÓN, Francisco. Princípios de Economia. Tradução: Thelma 
Guimarães. Revisão técnica: Rogério Mori. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2007. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
CARVALHO, M. A . de. Economia Internacional. São Paulo: Saraiva, 2007. 
PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto. Princípios de Economia. 
6.ed.rev. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2012. 
ROSSETI, J.P. Introdução á Economia. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
TEBCHIRANI, Flávio Ribas. Princípios de economia: micro e macro . 3. ed. 
atual. ampl. Curitiba: IBPEX, 2011.  
VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez; NEVES, Silvério das. Introdução à 
economia. 9.ed.Rev.e Ampl. São Paulo: Frase, 2009.  
 
ITA059 - ESTATÍSTICA I 
 
EMENTA 
Probabilidade. Variáveis Aleatórias Discretas e Distribuições de Probabilidade. 
Variáveis Aleatórias Contínuas e Distribuições de Probabilidade. Distribuição 
de Probabilidade Conjunta. Estatística Descritiva. Estimação Pontual de 
Parâmetros e Distribuições Amostrais. Intervalos Estatísticos para uma Única 
Amostra. Teste de Hipótese para uma Única Amostra.  
 
OBJETIVO GERAL 
Fornecer uma introdução abrangente dos modelos e métodos estatísticos mais 
passíveis de serem encontrados e usados na área de engenharia.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Apresentar a lógica da teoria da probabilidade; 
2. Desenvolver a intuição de como a teoria se relaciona a situações 

práticas; 
3. Aplicar a teoria da probabilidade na resolução de problemas de 

engenharia. 
4. Realizar a análise exploratória de dados. 
5. Introduzir os conceitos e aplicações gerais de inferência para uma única 

amostra: Estimação Pontual, Intervalo de Confiança e Testes de 
Hipótese. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
MONTGOMERY, D., RUNGER, C.. Estatística Aplicada e Probabilidade 
para Engenheiros, 6ª edição. LTC, 09/2016.  
DEVORE, J. L. Probabilidade e Estatística: para Engenharia e Ciências. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.  



 

 

 

GUPTA, B. C., GUTTMAN, I. Estatística e Probabilidade com Aplicações 
para Engenheiros e Cientistas. LTC, 2016. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
DEVORE, J. L. Probabilidade e estatística: para engenharia e ciências. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 
YATES, R. D., GOODMAN, D. J. Probabilidade e Processos Estocásticos - 
Uma Introdução para Engenheiros Eletricistas e da Computação, 3ª edição. 
LTC, 2016.  
CAMPOS, M.A, RÊGO, L.C., MENDONÇA, A. F. DE. Métodos Probabilísticos 
e Estatísticos com Aplicações em Engenharias e Ciências Exatas. LTC, 
2016.  
SPIEGEL, M. R. Probabilidade e Estatística. São Paulo: Person Education do 
Brasil, 2004. 518  
LARSON, R., FARBER, B., Estatística Aplicada. São Paulo: Pearson  
 
ITE058 - EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 
 
EMENTA 
Característica e comportamento empreendedor. Intraempreendedorismo. 
Identificação de oportunidades de negócios. Planejamento de novos 
empreendimentos. Mecanismos de apoio ao empreendedor. Plano de 
negócios. Modelo Canvas. Relação entre empreendedorismo e inovação. 
Conceitos fundamentais sobre invenção, pesquisa & desenvolvimento e 
inovação. Tipos e graus de inovação. Processo de inovação. Manufatura 
inovadora. Empreendedorismo e inovação social. Inovação, globalização e 
desenvolvimento. Empresas de base tecnológica.  
 
OBJETIVO GERAL 
Propiciar noções de empreendedorismo e instrumentalizar os alunos para a 
elaboração de “plano de negócio” e para a sua defesa perante diversos grupos 
de relações, enfatizando os desafios de superar a fase inicial do 
empreendimento empresarial. Proporcionar conhecimentos e técnicas para 
interagir com o processo de geração do conhecimento e da Inovação de forma 
que possa organizá-los e gerenciá-los possibilitando condições adequadas 
para o seu desenvolvimento como elemento relevante no processo produtivo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Compreender as características do comportamento empreendedor; 
2. Importância da sociedade e das organizações do conhecimento; 
3. Apresentar fundamentos da gestão da inovação e modelos de inovação; 
4. Desenvolver competências de criatividade, senso crítico e pró-atividade. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito 
empreendedor. 3. ed. rev. e atual. São Paulo, SP: Saraiva, 2008. 
DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: uma idéia, uma paixão e um 
plano de negócios : como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. São 
Paulo: Cultura, 2000. 



 

 

 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e 
verdades do empreendedor de sucesso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
TIDD, Joe; BESSANT, John; PAVITT, Keith. Gestão da Inovação. 3.ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2008. 
BESSANT, John; TIDD, Joe. Inovação e Empreendedorismo. Porto Alegre: 
Bookman, 2009. 
REIS, Dálcio Roberto. Gestão da inovação tecnológica. 2. ed. Barueri, SP: 
Manole, 2008. 
SALIM, Cesar Simões; HOCHMAN, Nelson; RAMAL, Andrea Cecilia; RAMAL, 
VICENTE, Paulo. Jogos de empresa. São Paulo: Makron Books, 2000. 
 
ITA120 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS 
 
EMENTA: 
Equações diferenciais de primeira ordem. Modelagem com equações 
diferenciais de primeira ordem. Equações diferenciais de ordem superior. 
Redução de ordem. Equações não-lineares. Modelagem com equações 
diferenciais de ordem superior. Noções básica de: Integrais Impróprias, 
Sequências e Séries, Critérios de Convergência. Soluções em série das 
equações diferenciais. Transformada de Laplace. Sistemas de equações 
lineares de primeira ordem. Soluções numéricas de equações diferenciais 
ordinárias. 
 
OBJETIVO GERAL 
Estudar os fundamentos teóricos básicos da solução e análise de 
Equações Diferenciais Ordinárias e sistemas de equações ordinárias  e sua 
aplicação em problemas pertinentes a ciência e a engenharia.     
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aprender a identificar o método mais conveniente para a resolução de 
uma equação diferencial dada. 

2. Desenvolver a capacidade de modelar, como uma equação diferencial, 
problemas da Física ou da Engenharia postos em termos de taxas de 
variação e solucioná-los. 

3. Aprender  técnicas de solução de problemas com o uso de modelagem 
matemática aplicada a problemas de engenharia.  

4. Analisar e interpretar com o devido rigor científico as soluções 
encontradas. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C. Equações diferenciais 
elementares e problemas de valores de contorno. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Livros Técnicos e Científicos, 2013.  
NAGLE, R. Kent. SAFF, Edward B. SNIDER, Arthur David. Equações 
Diferenciais. 8ª Ed. Pearson Education 2012.  
ZILL, Dennis G.; CULLEN, Michael R. Matemática avançada para 
engenharia: V.1  Bookman, 2009. 

 



 

 

 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
BRONSON, Richard; COSTA, Gabriel B (Autor). Equações diferenciais. 3. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2008. 
FIGUEIREDO, Djairo Guedes de. Equações diferenciais aplicadas. 2. ed. Rio 
de Janeiro, RJ: IMPA, 2001. 307 p. (Matemática universitária) 
GONDAR, J. Lopez, CIPOLATTI,R. Iniciação à Física Matemática. 2. ed. Rio 
de Janeiro: SBM, 2011.  
MACHADO, Kleber Daum. Equações diferenciais aplicadas. 1. ed. Editora 
Toda Palavra, 2012. 
OLIVEIRA, Edmundo Capelas de, TYGEL, Martin. Métodos Matemáticos para 
Engenharia. 2. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2010.  
 
ITA126 - FÍSICA GERAL II 
 
EMENTA 
Fluidos.  Oscilações. Ondas em meio material. Ondas Sonoras. Temperatura e 
Calor. Primeira Lei da Termodinâmica. Segunda Lei da Termodinâmica. Ciclo 
de Carnot. Teoria Cinética dos Gases. 
 
OBJETIVO GERAL 
Introduzir o estudo das Oscilações, fluidos e das leis da Termodinâmica e suas 
aplicações. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Introduzir o estudo da Física como corpo de conhecimento científico 
rigoroso; apresentando sua metodologia teórico-experimental. 

2. Desenvolver a intuição e a capacidade de raciocínio físico acerca de 
fluidos e das leis da Termodinâmica e suas aplicações.    

3. Proporcionar condições para que o aluno equacione matematicamente 
os problemas destacados na Natureza inerentes ao conteúdo do curso;  

4. Utilizar a matemática como uma linguagem para a expressão dos 
fenômenos naturais 

5. Utilizar modelos físicos, reconhecendo seus domínios de validade; 
6. Utilizar a linguagem científica na expressão de conceitos físicos, na 

descrição de procedimentos de trabalhos científicos e na divulgação de 
seus resultados. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
ALAOR, C. Física Básica: Gravitação /Fluídos / Ondas / Termodinâmica, 
Editora LTC. 1ª Edição. (ISBN 9788521615514)   
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. Vol. 2. SP, Editora Edgard 
Blücher Ltda. 5ª Edição (ISBN: 9788521207474)  
ALONSO, M.; FINN, E. J. Física, Um Curso Universitário. 2.Ed, Vol. 1. SP, 
Editora Edggard Blücher Ltda. (ISBN: 9788521208310). 

 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
SEARS, F. W; ZEMANSKY, M. W. Física. RJ, Ao Livro Técnico S. A. v. 2.  
TELLES,DIRCEU D'ALKMIN. NETO, JOÃO MONGELLI. Física com 
Aplicação Tecnológica - Vol. 2: Oscilações, Ondas, Fluidos e Termodinâmica. 
1.Ed. Blucher. 2013. 



 

 

 

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física Volume 1: Mecânica, Oscilações e Ondas, 
Termodinâmica. 5a Edição Rio de Janeiro: Editora LTC, 2006. 
HEWITT, Paul G. Física conceitual. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de 
física: volume 2 : gravitação, ondas e termodinâmica. Rio de Janeiro, RJ: LTC-
Livros Técnicos e Científicos, c2009. 
 

ITA128 - FÍSICA EXPERIMENTAL II 
 
EMENTA 
Experimentos que tratam do equilíbrio de um corpo rígido e a dinâmica de um 
corpo rígido, momento de inércia, momento angular, movimentos de oscilação, 
verificação dos princípios de Arquimedes e Pascal, termometria, calorimetria, 
condutividade térmica de metais. 
 
OBJETIVO GERAL 
Proporcionar a assimilação dos conceitos estudo das Oscilações, fluidos e das 
leis da Termodinâmica, por meio de experimentos relacionados às leis físicas 
que regem estes fenômenos e o tratamento adequado das de informações 
obtidas experimentalmente. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Capacitar para utilização de técnicas de manuseio dos equipamentos 
de medição. 

2. Desenvolver a capacidade de entender os potenciais e limitações do 
método experimental em função da condição ou propósito da medida. 

3. Desenvolver a capacidade de relatar de maneira científica um 
determinado experimento ou fenômeno físico colocando-o no devido 
grau de exatidão, sempre considerando a teoria de erros das 
medidas físicas para a interpretação dos resultados.  

4. Aprender a realizar experimentos e explorar os resultados obtidos, 
extraindo relações funcionais entre as variáveis. 

5. Redigir um relatório científico, cuidando dos aspectos de forma e da 
linguagem científica, bem como estar apto a analisar resultados e 
prover conclusões.  

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
EMETERIO, D. e RODRIGUES ALVES, M. Práticas de Física para 
Engenharias. São Paulo: Átomo, 2008 . 
CAMPOS, A. A. e OUTROS. Física Experimental Básica na 
Universidade. UFMG. 2009.  
CORRADI, W. e OUTROS. Física Experimental. Belo Horizonte: UFMG, 
2008. 

 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
GUIMARAES, P. S. Ajuste de Curvas Experimentais. Santa Maria:  UFSM, 
2001.  
SANTORO, A. E OUTROS. Estimativas e Erros em Experimentos de Física. 
Rio de Janeiro: UERJ, 2013. 



 

 

 

BARROS NETO, B.; SCARMINIO, I. E.; BRUNS, R. E. Como fazer 
experimentos: aplicações na ciência e na indústria. 4. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2010.  
FENTANES, E. G. A Tarefa da Ciência Experimental. Um Guia Prático para 
Pesquisar e Informar Resultados nas Ciências Naturais. LTC.  2014.  
TAYLOR, J. R. Introdução à Análise de Erros. O Estudo de Incertezas em 
Medições Físicas. Bookman. 2012. 
 
ITE218 - INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO I 
 
EMENTA 
 
Noções fundamentais: algoritmos, notação e programas; identificadores, 
constantes, variáveis e atribuição; TAD (Tipos primitivos de dados); operadores 
funções e expressões. Instruções condicionais, incondicionais e de repetição; 
estilo de programação estruturada de programas;linguagem imperativa C; 
ambiente de programação e depuração; padrões de codificação.  
 
OBJETIVO GERAL 
Definir e programar soluções computacionais algorítmicas com aplicação 
voltada para Engenharia da Produção. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Compreender os conceitos fundamentais de algorítmos e tipos primitivos 
de dados (TAD); 

2. Conhecer e aplicar as funcionalidades da linguagem C em programas 
estruturados; 

3. Prototipar funções e procedimentos em linguagem C. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
JUNIOR, Dilermando; NAKAMITI, Gilberto; ENGELBRECHT, An. Algoritmos e 
Programação de Computadores. Elsevier Brasil, 2012. 
TREMBLAY, Jean-Paul. Ciência dos computadores: uma abordagem 
algorítmica. Mcgraw-Hill, 1983. 
CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de; ASCENCIO, A. F. G. 
Fundamentos da Programação de Computadores. 2003. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
ZIVIANI, Nivio et al. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e 
C. Thomson, 2004. 
FARRER, Harry et al. Algoritmos estruturados. Rio de Janeiro: LTC, v. 8, 
1999. 
SCHILDT, Herbert; MAYER, Roberto Carlos. C completo e total. 2006. 
GOMES & VENERUCHI. Fundamentos da Programação de Computadores. 
Prentice Hall, 2002.  
MEDINA, Marco; FERTING, Cristina. Algoritmos e programação: teoria e 
prática. Novatec Editora, 2006. 
MANZANO, JA OLIVEIRA, and J. F. Algoritmos. Lógica para 
Desenvolvimento de Programação de Computadores. São Paulo: Érica 
(2000). 



 

 

 

 
ITE059 - DESENHO TÉCNICO DE ENGENHARIA I 
 
EMENTA 
Material de desenho; normas técnicas; linhas técnicas; caligrafia técnica; 
aplicação de escalas; projeção cilíndrica ortogonal; perspectivas; cortes; 
técnicas de contagem; desenho assistido por computador. 
 
OBJETIVO GERAL 
Utilizar corretamente os instrumentos de desenho. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Executar e interpretar vistas ortográficas principais e auxiliares; 
2. Executar e interpretar perspectivas; 
3. Executar e interpretar cortes e aplicar as escalas e as técnicas de 

cotagem conforme as normas gerais do desenho técnico. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
FRENCH, T. E.; VIERCK, C. J. Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica. 2. 
ed. São Paulo: 1989. Editor Globo S.A., 1093 p. 
SILVA, J. C. et al. Desenho Técnico Mecânico. 2. ed. Florianópolis, SC: Ed. 
da UFSC, 2009. 116 p. (Série didática). 
SILVA, A. Desenho Técnico Moderno. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2006. 
xviii, 475 p. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
PEREIRA, A. d'A. Desenho Técnico Básico. 9. ed. Rio de Janeiro: F. Alves, 
1990. 127 p. 
ABNT – Normas para o Desenho Técnico. Ed. Globo. Porto Alegre, 1977. 
PROVENZA, F. Desenhista de Máquinas. Publicações Pro-tec. São Paulo, 
1991. 
SPECK, H. J., PEIXOTO, V. V. Manual Básico de Desenho Técnico. Editora 
da UFSC. Florianópolis, 2007. 
RIBEIRO, C. P. B. V.; PAPAZOGLOU, R. S. Desenho Técnico para 
Engenharias. Curitiba, PR: Juruá, 2008. 196 p. 
 
ITE031 - GESTÃO AMBIENTAL 
 
EMENTA 
Conceito de Sustentabilidade. Introdução a ciência do ambiente, a problemática 
ambiental global. Conscientização ambiental. Histórico, conceito e evolução do 
gerenciamento 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. 
Licenciamento Ambiental; EIA e RIMA. 
 
OBJETIVO GERAL 
Problematizar e despertar o interesse sobre a questão ambiental e a sua 
importância para a empresa dentro do cenário global atual. 



 

 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Introduzir a problemática ambiental despertando a conscientização para 
a importância da gestão ambiental nas empresas. 

2. Apresentar os principais sistemas de gestão ambiental e sua evolução. 
3. Analisar os aspectos ambientais do processo produtivo para implantação 

de Sistemas de Gestão Ambiental. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial: conceitos, modelos 
e instrumentos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
TACHIZAWA, Takeshy.  Gestão Ambiental e Responsabilidade Social 
Corporativa - 8ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015.  
SEIFFERT. Mari Elizabete Bernardini. ISO 14001 Sistemas de Gestão 
Ambiental: Implantação Objetiva e Econômica. 3ª Edição São Paulo: Atlas, 
2007. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias 
de mudanças da Agenda 21. 12.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
BRAGA, B.; et al. Introdução à Engenharia Ambiental. São Paulo: Prentice 
Hall. 2ª Ed. 2006 
DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental: Responsabilidade Social e 
Sustentabilidade. São Paulo, Atlas, 2015. 
DIEHL, Carlos Alberto, et al. Gestão Ambiental - Incentivos, Riscos e Custos. 
São Paulo. Ed. Atlas, 2015. 
SEIFFERT. Mari Elizabete Bernardini. Gestão Ambiental: Instrumentos, 
Esferas de Ação e Educação Ambiental. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
 
ITE060 - ELETRICIDADE GERAL E EXPERIMENTAL 
 
EMENTA 
Natureza da Eletricidade. Lei de Ohm e potência. Circuitos série, paralelos 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. 
 
OBJETIVO GERAL 
Introduzir os fundamentos básicos teóricos e experimentais dos circuitos 
elétricos e maquinas elétricas  em corrente contínua e alternada.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar medidas elétricas, conhecer instrumentos de Medidas 
Elétricas.  

2. Apresentar os métodos de solução e análise  de circuitos e aplica-los 
em problemas de engenharia.  

3. Desenvolver a capacidade de analisar os  circuitos no domínio da 



 

 

 

frequência e no domínio do tempo. 
4. Desenvolver a capacidade de reconhecer os aspectos básicos da 

elaboração do projeto elétrico de uma instalação elétrica industrial e 
residencial. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
GUERRINI, DÉLIO PEREIRA. Eletricidade para a engenharia.1.Ed. Manole, 
2003. 
GUSSOW, MILTON. Eletricidade básica. São Paulo, SP: Bookman, 2009. 
CAPUANO, FRANCISCO GABRIEL; MARINO, MARIA APARECIDA M. 
Laboratório de eletricidade e eletrônica: [teoria e prática]. 24. ed. São Paulo: 
Érica, 2007. 

 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
NAHVI, M.; EDMINISTER, J. A. Circuitos elétricos. 5. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2014. 
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. 
RIZZONI, G. Fundamentos de engenharia elétrica. Porto Alegre: 
Bookman, 2013. 
 
ITE061 - ESTATÍSTICA II 
 
EMENTA 
Inferência Estatística para Duas Amostras. Análise de Regressão. Séries 
Temporais. Planejamento de Experimentos. Análise de Dados Categóricos. 
Testes Não Paramétricos. Elementos da Teoria da Confiabilidade. Controle 
Estatísticos de Qualidade.   
 
OBJETIVO GERAL 
Complementar a formação em estatística em tópicos fundamentais na 
formação de um engenheiro. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Apresentar os conceitos e aplicações gerais de inferência para duas 
amostras: Estimação Pontual, Intervalo de Confiança e Testes de 
Hipótese. 

2. Utilizar a Análise de Regressão e Séries Temporais na construção de 
modelos empíricos a partir de dados científicos e de engenharia. 

3. Planejar e conduzir experimentos de engenharia. 
4. Determinar as funções de confiabilidade e taxa de risco para diferentes 

modelos de probabilidade de vida. 
5. Usar os testes não paramétricos para avaliar certas hipóteses sobre 

distribuições e na independência de duas classificações de uma 
população. 



 

 

 

6. Entender o papel das ferramentas estatísticas na melhoria da qualidade. 
 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
MONTGOMERY, D., RUNGER, C.. Estatística Aplicada e Probabilidade 
para Engenheiros, 6ª edição. LTC, 09/2016.  
DEVORE, J. L. Probabilidade e Estatística: para Engenharia e Ciências. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.  
GUPTA, B. C., GUTTMAN, I. Estatística e Probabilidade com Aplicações 
para Engenheiros e Cientistas. LTC, 2016. 
 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
DEVORE, J. L. Probabilidade e estatística: para engenharia e ciências. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 
YATES, R. D., GOODMAN, D. J. Probabilidade e Processos Estocásticos - 
Uma Introdução para Engenheiros Eletricistas e da Computação, 3ª edição. 
LTC, 2016.  
CAMPOS, M.A, RÊGO, L.C., MENDONÇA, A. F. DE. Métodos Probabilísticos 
e Estatísticos com Aplicações em Engenharias e Ciências Exatas. LTC, 
2016.  
LARSON, R., FARBER, B., Estatística Aplicada. São Paulo: Pearson  
MONTGOMERY, D. C. Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade, 7ª 
edição. LTC, 2016. 
 
ITE021 - METROLOGIA E NORMATIZAÇÃO 
 
EMENTA 
Unidades de medida. Vocabulário internacional de metrologia. Condições 
ambientais para metrologia. Instrumentos de medição. Estrutura metrológica. 
Padrões. Incerteza de medição. Resultado da medição. Calibração de 
instrumentos. Calibradores passa-não-passa. Medição de tolerâncias 
geométricas. Máquina de medir por coordenadas. Medição de rugosidade. 
 
OBJETIVO GERAL 
Desenvolver a compreensão dos processos de medição, da utilização de 
procedimentos que garantam a qualidade e segurança necessária para a 
metrologia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Introduzir conceitos metrológicos básicos; 
2. Apontar a metrologia e normatização como requisito dos sistemas de 

gestão da qualidade; 
3. Reconhecer e aplicar técnicas e metodologias modernas para o 

gerenciamento de dispositivos de medição e monitoramento. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
Lira, Francisco Adval de. Metrologia na indústria. São Paulo: Érica, 2001. 246 
p. 
Fundação Roberto Marinho. Telecurso 2000 profissionalizante. Mecânica: 
Metrologia. São Paulo: Editora Globo S.A., 2000 240 p. (Telecurso 2000. 
Profissionalizante). 



 

 

 

INMETRO. Vocabulário internacional de termos fundamentais e gerais de 
metrologia. 2 ed. Brasília:SENAI/DN, 2000. 75 p. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
INMETRO. Sistema internacional de unidade. 6. ed. Brasília: SENAI, 2000. 
114 p. 
INMETRO. Padrões e unidades de medidas: referências metrológicas da 
França e do Brasil. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1999. 116 p. 
LINK, Walter. Metrologia Mecânica: Expressão da incerteza de medição. 2. 
ed. Rio de Janeiro: [s.n.], 1999. 174 p. 
FIALHO, Arivelto Bustamante. Instrumentação industrial: conceitos, 
aplicação e análises. 6. ed. São Paulo: Érica, 2007. 278 p. 
DOTSON, Connie; HARLOW, Roger; THOMPSON, Richard L. Fundamentals 
of dimensional metrology. 4 th ed. New York: Thompson Learning, 2003. 627 
p. 
WAENY, Jose Carlos de Castro. Controle total da qualidade em metrologia. 
São Paulo: Makron, 1992. 152p 
 
ITE062 - GESTÃO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS 
 
EMENTA 
O Papel Estratégico de Operações e Objetivos de Desempenho; Introdução à 
gestão de serviços; A Medição da Produtividade; Gestão de Projetos; 
Previsões; Estratégia de Processos e Planejamento da Capacidade; 
Estratégias de Localização; Estratégia de Arranjo Físico (Layout); 
Planejamento Agregado; Planejamento das Necessidades de Material (MRP) e 
Programa Mestre de Produção; Programação de Curto Prazo; Planejamento e 
Controle Just-in-time. 
 
OBJETIVO GERAL 
Compreender a importância da cadeia de operações e serviços de toda uma 
organização, bem como das competências que envolvem diretamente a área 
de negócio, atentando para sua competitividade e capacidade de 
sobrevivência. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Introduzir conceitos novos e relevantes na gestão de operações;  
2. Reconhecer que a operação em qualquer organização envolve 

indivíduos e que o seu papel está mudando tal como as próprias 
organizações;  

3. Demonstrar como a gestão de operações precisa estar integralmente 
relacionada e alinhada com as outras áreas funcionais da organização, e 
que muitas das ferramentas de gestão de operações estão sendo 
aplicadas nessas outras áreas funcionais. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
MARTINS, P; LAUGENI, F. Administração da produção. São Paulo: Pioneira, 
2006.  
CORRÊA, H.; CORRÊA, C. Administração de Produção e Operações: 
Manufatura e Serviços: uma abordagem estratégica, São Paulo: Atlas, 2004.  



 

 

 

SLACK, Nigel et al. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 2002, 2. 
ed.  
HEIZER, J.; RENDER, B. Administração de operações – bens e serviços. Rio 
de Janeiro: LTC, 2001. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
CHASE, Richard B.; JACOBS, F. Robert; AQUILANO, Nicholas J. 
Administração da Produção para a Vantagem Competitiva. São Paulo: 
McGraw-Hill, 2006. 11ª edição.  
CORRÊA, Henrique L. et al. Planejamento, programação e controle da 
produção: MRP II / ERP.  São Paulo: Atlas, 1999.  
MEREDITH, J.R.; SHAFER, S.M.  Administração da produção para MBAs. 
Porto Alegre: Bookman, 2002.  
MOREIRA, Daniel.  Administração da produção e operações.  São Paulo: 
Thomson-Pioneira, 2000.  
STEVENSON, William J.  Administração das operações de produção.  Rio 
de Janeiro: LTC, 2001. 
 
ITE219 - INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO II 
 
EMENTA 
Classes e objetos; herança e composição; polimorfismo; troca de mensagens 
entre objetos; estruturas de linguagens de programação orientada a objetos: 
sintaxe, operadores e estruturas de controle; reuso: bibliotecas de classe.  
 
OBJETIVO GERAL 
Analisar as características das linguagens orientadas a objetos e construir 
soluções de softwares usando esse paradigma.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar as construções tipicamente utilizadas na implementação de 
softwares orientados a objeto 

2. Compreender as técnicas de análise e programação utilizando o 
paradigma de orientação a objeto 

3. Programar aplicações utilizando a técnica de programação orientada a 
objetos. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
SCHILDT, Herbert. Java. A Referência Completa. Alta Books , 2014 
SANTOS, Rafael. Introdução à programação orientada a objetos usando 
java 2a edição. Elsevier Brasil, 2013. 
DA SILVA FILHO, Antonio Mendes. Introdução à programação orientada a 
objetos com C++. Elsevier, 2010. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
HORSTMANN, Cay. Conceitos de computação com o essencial de C++. 
Bookman Editora, 2009. 
GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. Estruturas de Dados & 
Algoritmos em Java. Bookman Editora, 2013. 



 

 

 

JDEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. Java, como programar. 4ª Edição. São 
Paulo, 2003. 
MENDES, Douglas Rocha. Programação Java com ênfase em Orientação a 
Objetos. Novatec Editora, 2009. 
SILVA, Ricardo Pereira. UML 2: modelagem orientada a objetos. Visual Books, 
2007. 
 
5º Período 
 
ITE063 - DESENHO TÉCNICO DE ENGENHARIA II 
 
EMENTA 
Desenvolvimento e interpretação de projetos de Engenharia que tenham o 
desenho como instrumento de execução. Domínio do instrumental de Desenho 
Técnico. Utilização da escala e da cotagem no dimensionamento dos 
elementos lineares do desenho. Construção das projeções ortogonais dos 
volumes nos planos de projeção. Conhecimento e aplicação das normas do 
Desenho Técnico. Estudo das vistas ortogonais, das vistas seccionais e das 
perspectivas isométrica, cavaleira e militar dos volumes. 
 
OBJETIVO GERAL 
Aperfeiçoar os  instrumentos de desenho. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Executar e interpretar vistas ortográficas principais e auxiliares; 
2. Executar e interpretar perspectivas; 
3. Executar e interpretar estudos das vistas ortogonais, das vistas 

seccionais e das perspectivas e militar dos volumes. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
FRENCH, T. E.; VIERCK, C. J. Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica. 2. 
ed. São Paulo: 1989. Editor Globo S.A., 1093 p. 
ROCHA, A. J. F.; GONÇALVES, R. S. Desenho técnico. 6. ed. rev. São Paulo: 
Plêiade, 2013. v. 1. 
ROCHA, A. J. F.; GONÇALVES, R. S. Desenho técnico. 6. ed. rev. São Paulo: 
Plêiade, 2013. v. 2. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
FERREIRA, F.; MICELI, M. T. Desenho Técnico Básico. Rio de Janeiro: Ao 
Livro Técnico, 2010. 
FERREIRA, F.; MICELI, M. T. Desenho técnico básico. Rio de Janeiro: Ao 
Livro Técnico, 2010. 
PEIXOTO, V. V.; SPECK, H. J. Manual Básico de Desenho Técnico. 
Florianópolis: FAPEU UFSC, 2010. 
SILVA, A.; RIBEIRO, C. T.; DIAS, J. Desenho técnico moderno. Rio de 
Janeiro: LTC, 2011. 
SPECK, Henderson José; PEIXOTO, Virgílio Vieira. Manual básico de 
desenho técnico. 6. ed. rev. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2010. 
 
ITE011 - MÉTODOS NUMÉRICOS 



 

 

 

 
EMENTA 
Erros e Sistemas de Numeração. Zeros de Funções. Sistemas de equações 
lineares. Interpolação. Otimização. Ajustamento de curvas. Integração 
numérica. Solução numérica de equações diferenciais ordinárias e sistemas de 
equações diferenciais. 
 
OBJETIVO GERAL 
Introduzir o estudo dos principais algoritmos matemático-computacionais que 
são utilizados na solução de problemas em ciência e engenharia, os quais, por 
sua complexidade não permitem solução analítica viável.   
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Desenvolver compreenção dos fundamentos dos métodos numéricos, 
suas aplicações, limitações e potenciais. 

2. Integrar os conhecimentos de programação estruturada com os 
conhecimentos de matemática superior para desenvolver aproximações 
razoáveis de processo reais na modelagem de engenharia. 

3. Desenvolver a capacidade de implentar algritmos e pacotes 
computacionais para solução de problemas na ciência e engenharia. 
 

REFERÊNCIA BÁSICA 
CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. Métodos numéricos para engenharia. 7. ed. 
Editora McGraw-Hill, 2016. 
PRESS, William H. et al. Métodos numéricos aplicados: rotinas em C++. 3. 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
BURIAN, Reinaldo; LIMA, Antonio Carlos de; HETEM JUNIOR, Annibal. 
Cálculo numérico. LTC-Livros Técnicos e Científicos, 2007. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
CHAPRA, S. C. Métodos numéricos aplicados com MATLAB® para 
engenheiros e cientistas. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 
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. 
 
ITE322 - ALGORITMO E ESTRUTURA DE DADOS I 

 
EMENTA 
Conceitos de Algoritmos, estrutura de dados e programas de computador; 
Tipos de dados e Tipos abstratos de dados; Estruturas de Dados Homogêneas 
e Heterogêneas. Estruturas de dados estáticas básicas: Lista, Pilhas, Filas e 
Árvores. Algoritmos de Ordenação: Ordenação por Seleção; Ordenação por 
Inserção; Shellsort; Quicksort; Heapsort. Pesquisa em Memória Primária: 



 

 

 

Pesquisa Seqüencial; Pesquisa Binária; Árvores de Pesquisa; Hashsing. 
Estruturação de Dados aplicados a Linhas de Produção.  
 
OBJETIVO GERAL: 
Fornecer uma base sólida sobre tipos de dados e as operações associadas aos 
dados estruturados com aplicações na Engenharia de Produção. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Definir os objetos que constituem os dados e as operações estruturadas.  
2. Construir estruturas de dados básicas: listas, pilhas, filas e árvores. 
3. Demonstrar os principais algoritmos de ordenação e pesquisa em 

memória primária. 
4. Construir algoritmos para aplicações em Engenharia de produção.  

 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
WIRTH, Niklaus. Algoritmos e Estruturas de Dados. 1. ed. Rio de Janeiro. 
Prentice Hall. 1989.  
HOROWITZ, Ellis e SAHNI, Sartaj. Fundamentos de Estruturas de Dados. 3. 
ed. Rio de Janeiro. Campus. 1987.  
GOODRICH,Michael e TAMASSIA, Roberto. Estruturas de Dados e 
Algoritmos em Java. 5. Ed. São Paulo. Bookman. 2013. 
 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
GUIMARÃES, A.M., LAGES N.A.C. Algoritmos e Estruturas de Dados. 1. ed. 
Rio de Janeiro. LTC. 1994.  
MARKENZON, Lilian e SZWAREFITER, Jayme, Luiz.  Estruturas de dados e 
seus Algoritmos. 2. ed. Rio de Janeiro. LTC. 
Drozdek, Adam. Estrutura de Dados e Algoritmos em C++. 1. ed.  São 
Paulo. Thomson. 2002.  
Farrer, Harry, et.al. Algoritmos Estruturados. 3. ed. LTC. 2011. 
DA ROCHA, Antonio, Adrego. Estruturas e Dados e Algoritmos em C. 3. ed. 
FCA, 2014. 
 
ITE026 - ENGENHARIA ECONÔMICA 
 
EMENTA 
Operações comerciais. Operações financeiras. Variável tempo: juros simples, 
juros compostos; Métodos de Decisão; Renovação e substituição de 
equipamentos; Depreciação; Taxa interna de Retorno;  Análise de Projetos. 
 
OBJETIVO GERAL 
Entender e decidir sobre alternativas de investimentos, sob o ponto de vista 
econômico e financeiro. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Conhecer os diferentes tipos aplicações da taxa de juros sobre empréstimos e 
investimentos. 
Entender como os sistemas de amortização influenciam no montante e na 
cobrança de juros. 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Lilian+Markenzon&search-alias=books


 

 

 

Analisar investimentos utilizando as aplicações de taxa interna de retornos e 
depreciação. 
 
 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
PILÃO, Nivaldo Elias. Matemática Financeira e Engenharia Econômica: A 
teoria e a prática da análise de projetos de investimentos. 2ª ed. São Paulo: 
Cengage, 2015. 
PUCCINI, Abelardo de Lima; PUCCINI, Adriana. Matemática Financeira: 
objetiva e aplicada. Ed Compacta. São Paulo: Elsevier, Campus, 2011. 
VERAS, Lilia Ladeira. Matemática financeira: uso de calculadoras financeiras, 
aplicações ao mercado financeiro, introdução à engenharia econômica, 300 
exercícios resolvidos e propostos com respostas. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. 3ª. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira e Suas Aplicações. 10ª. 
ed, São Paulo: Atlas, 2016. 
BRUNI, Adriano Leal; FAMA, Rubens. Matemática Financeira com HP 12 C e 
Excel. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
Newman, Donald G.; Lavelle, Jerome P. Fundamentos de Engenharia 
Econômica. Editora: Gen / Ltc,  2016 
HAZZAN, Samuel; POMPEO, José Nicolau. Matemática financeira. 7 ed. São 
Paulo, SP: Saraiva, 2014. 
VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática Financeira. 7ª. ed. São Paulo: 
Atlas, 2015. 
 
ITE019 - MECÂNICA DOS SÓLIDOS I 
 
EMENTA 
Conceituação de tensão. Deformações. Torção em eixos circulares. Momentos 
fletores e esforços cortantes. Tensões em vigas retas submetidas à flexão. 
Momento torsor. Esforços combinados. Diagramas tensão-deformação. 
 
OBJETIVO GERAL 
Possibilitar a aquisição de conhecimentos tecnológicos e habilidades que 
permitam identificar esforços, tensões e deformações a que os materiais estão 
submetidos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analisar criticamente a resolução de um problema estrutural, submetido 
a um sistema de forças qualquer; 

2. Analisar o comportamento dúcteis e frágeis em função das 
possibilidades de falhas dos materiais para o dimensionamento de 
componentes mecânicos com segurança. 

 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
Hibbeler, R.C. Resistência dos Materiais. 5. ed. Prentince Hall. 



 

 

 

BEER, F. P.; JOHNSTON JR., E. R. Resistência dos materiais. 3. ed. São 
Paulo: Pearson Makron Books, 1995. 
SHIGLEY, J. E. e MISCHKE, C. R. Projeto de Engenharia Mecânica. 7. ed. 
Porto Alegre : Bookman, 2005. 
Juvinall, R. C e Marshek, K. M. Fundamentos do projeto de componentes de 
máquinas. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
COLLINS, J. A. e JACK, A. Projeto Mecânico de Elementos de Máquinas: 
Uma Perspectiva de Prevenção da Falha, Rio de Janeiro: LTC, 2006. 
MELCONIAN, S. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. 18. ed. São 
Paulo: Érica, 2007.  
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
DOWLING, N. E. Mechanical behavior of materials: engineering methods for 
deformation, fracture, and fatigue. 2. ed. New Jersey: Prentice Hall, 1999. 
HERTZBERG, R. W. Deformation and fracture mechanics of engineering 
materials. 4. ed. New York: John Wiley and Sons, 1996. 
DAS, A. K. Metallurgy of failure Analysis. New York: McGraw Hill, 1997. 
NASH, William A.. Resistência dos materiais. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 
1990. 
ARRIVABENE, Vladimir. Resistência dos materiais. São Paulo: Makron, 
1994. 
 
ITE028 - GESTÃO DA QUALIDADE 
 
EMENTA 
Evolução do conceito de qualidade. O processo de melhoria contínua. 
Sistemas integrados de gestão. Normas da qualidade. Critérios de excelência 
de gestão (empresas classe mundial). Planejamento de processos da 
qualidade. Estratégias de implementação de sistemas de qualidade. Introdução 
à engenharia da Qualidade: métodos quantitativos de diagnóstico, 
monitoramento e otimização dirigidos à garantia da qualidade. MASP/PDCA. 
Ferramentas de diagnóstico. Análise dos modos e efeitos das falhas (FMEA); 
Análise da árvore de falhas (FTA); Desdobramento da função qualidade (QFD); 
Estratégia seis sigma. Custos da Qualidade. 
 
OBJETIVO GERAL 
Capacitar, conhecer e utilizar as principais ferramentas da qualidade e 
compreender o sistema que envolve a engenharia da qualidade por meio da 
utilização de ferramentas operacionais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conhecer sistemas de gestão da qualidade; 
2. Desenvolver documentação de sistema;  
3. Conhecer mecanismos de auditoria e avaliação do sistema. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
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. 
OAKLAND, J. Gerenciamento da qualidade total. São Paulo: Nobel, 1994. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
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. 
AGUIAR, Sílvio. Integração das ferramentas da qualidade ao PDCA e ao 
Programa Seis Sigma. Belo Horizonte: Editora de Desenvolvimento Gerencial, 
2002. 229 p 
ANDRADE, R. O. B. TACHIZAWA, T. CARVALHO, A. B. de. Gestão ambiental 
- enfoque estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável. - São Paulo: 
Makron Books, 2000. 
CHASE, R. B.; JACOBS, F. R.; AQUILANO, N. T. Administração da 
produção para a vantagem competitiva. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2006. 
 
ITE220 - ESTRATÉGIA 
 
EMENTA 
Fundamentos de estratégia organizacional. Ferramentas de análise estratégica: 
modelo de análise das forças competitivas, competência central, modelos de 
geração de valor, construção de cenários. Estrutura organizacional. 
Implementação da estratégia: desdobramento, alinhamento, indicadores de 
desempenho e acompanhamento. Redes de empresa. Escolas estratégicas. 
Análise das forças competitivas e da cadeia de valor da empresa. Modelo de 
tomada de decisões estratégicas: Análise de competitividade. Implementação 
de estratégias (Balanced Scorecard). 
 
OBJETIVO GERAL 
Desenvolver e embasar uma visão estratégica de um negócio. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Desenvolver uma visão crítica sobre as técnicas e ferramentas 
estratégicas organizacionais; 

2. Compreender conceitos de estratégia organizacional e posicionamento 
estratégico; 

3. Visualizar principais técnicas para análise do ambiente interno e externo; 
4. Desenvolver competências de visão sistêmica, previsão, interação entre 

os sistemas. 
 
BIBLIOGRÁFIA BÁSICA 
MINTZBERG, Henry; QUINN, James Brian. O processo da estratégia. 3. ed. 
Porto Alleger: Bookman, 2001. 



 

 

 

MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce W.; LAMPEL, Joseph. Safári de 
estratégia: um roteiro pela selva do planejamento estratégico. 2. ed. Porto 
Alegre, RS: Bookman, 2010. 
CERTO, Samuel C.; PETER, J. Paul. Administração estratégica: 
planejamento e implantação da estratégia. 3 ed. São Paulo: Makron, 2009. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
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. 
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. 
COSTA, Eliezer A. Gestão Estratégica. São Paulo: Saraiva, 2005. 
HITT, IRELAND e HOSKISSON. Administração Estratégica. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2005. 

 

6º Período 

ITE032 - GESTÃO DA MANUTENÇÃO 
 
EMENTA 
O papel do Gestor de Manutenção. Fator humano na manutenção. Conceitos 
básicos de manutenção. Técnicas preditivas de manutenção. Manutenção 
Baseada na Condição. Manutenção Baseada na Confiabilidade. Sistema de 
Tratamento de Falhas: FMEA-FMECA (Modos de Falha e Análise dos Efeitos - 
Modos de Falha, Efeito e Análise da Criticidade) e FTA (Análise por Árvore de 
Falhas). Manutenção Produtiva Total. Indicadores de desempenho. Avaliação 
de desempenho. 
 
OBJETIVO GERAL 
Conhecer e planejar a gestão da manutenção. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Entender como funciona o gerenciamento da manutenção;  
2. Elaborar planos de manutenção; 
3. Compreender os custos de manutenção; 
4. Conhecer as funções básicas da manutenção industrial, os métodos 

aplicados à manutenção industrial e os sistemas de informação na 
manutenção industrial. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
FOGLIATTO, F. S.; RIBEIRO, José Luis Duarte. Confiabilidade e 
Manutenção Industrial. 1. ed. São Paulo: Campus-Elsevier, 2009. v. 1. 
PINTO, Alan Kardec. Manutenção: Função Estratégica. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2001. 
VIANA, Herbert Ricardo Garcia. Planejamento e Controle da Manutenção. 
Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. 
 



 

 

 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
NEPOMUCENO L. X. Técnicas de Manutenção Preditiva. São Paulo: Edgard 
Blücher, 1999.v.1 
NEPOMUCENO L. X. Técnicas de Manutenção Preditiva. São Paulo: Edgard 
Blücher, 1999.v.2. 
XENOS, Harilaus G. Gerenciando a manutenção produtiva. Belo Horizonte: 
Editora de Desenvolvimento Gerencial, 1998. 
YOSHIKAZU, Takahashi. TPM/MPT: Manutenção Produtiva Total. São Paulo: 
Instituto IMAM, 2002. 
PINTO, Alan Kardec. Gestão Estratégica e Manutenção Autônoma, Série 
Manutenção, Editora Qualitymark, 2002. 
 

ITE017 - PESQUISA OPERACIONAL I 
 
EMENTA 
Criação e evolução histórica. Modelagem e solução de problemas de 
programação linear. O problema dual e a análise de sensibilidade. 
Programação de metas. Otimização em Redes. Análise Envoltória de Dados.  
 
OBJETIVO GERAL 
Capacitar os alunos na elaboração, resolução e análise de modelos 
matemáticos, a partir de uma sólida base teórica em modelagem, através de 
métodos analíticos e computacionais sob a ótica da metodologia da Pesquisa 
Operacional. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar, no processo de tomada de decisão, as fases que podem ser 
melhoradas com a utilização das técnicas de Pesquisa Operacional. 

2. Modelar problemas de tomada de decisão que possam ser resolvidos 
com programação linear. 

3. Apresentar os seguintes métodos de solução de um problema de 
programação linear: gráfico, algoritmo Simplex e pacotes 
computacionais. 

4. Apresentar o modelo dual e realizar a análise de pós-otimalidade através 
da análise de sensibilidade problemas de programação linear. 

5. Modelar, resolver e analisar problemas de Programação de Metas. 
6. Modelar, resolver e analisar problemas de Programação de Transporte. 
7. Utiliza a Análise Envoltória de Dados (DEA) na avaliação de problemas 

com múltiplos recursos e múltiplas saídas para cada unidade. 
8. Utilizar pacotes computacionais na solução dos problemas. 

  
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
COLIN, Emerson C. Pesquisa Operacional – 170 aplicações em estratégias 
finanças, logística, produção, marketing e vendas. Rio de Janeiro. LTC, 2007. 
ARENALES, Marcos; ARMENTANO, Vinícius; MORABITO, Reinaldo; 
YANASSE, Horácio. Pesquisa Operacional. Elsivier. Rio de Janeiro, 2007. 
ANDRADE, Eduardo Leopoldino de; Introdução à Pesquisa Operacional: 
Métodos e Modelo para Análise de Decisão. 5ª. edição. Rio de Janeiro: LTC, 
2015. 
 



 

 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
MOREIRA, Daniel Augusto. Pesquisa Operacional – Curso Introdutório. São 
Paulo. Thomson Learning, 2007. 
LACHTERMACHER, Gerson; Pesquisa Operacional na Tomada de 
Decisões 5ª. edição. - Rio de Janeiro: LTC, 2016. 
BELFIORE, Patrícia;  FÁVERO, Luiz Paulo. Pesquisa Operacional Para 
Cursos de Engenharia. Rio de Janeiro. Elsevier, 2012. 
PASSOS, Eduardo José Pedreira Franco dos.  Programação linear como 
instrumento da pesquisa operacional. São Paulo, SP:  Atlas, 2008. 
GOLDBARG, Marcos César, LUNA, Henrique Pacca L. Otimização 
Combinatória e Programação Linear: Modelos e Algoritmos. Rio de Janeiro. 
Elsevier, 2007. 
 
ITE064 - CUSTOS INDUSTRIAIS 
 
EMENTA 
Classificação dos gastos; custos de aquisição; custos de mão-de-obra; rateio 
de custos indiretos; custeio da produção; produção contínua e por encomenda; 
custeio na prestação de serviço; custeio ABC; Margem de contribuição; ponto 
de equilíbrio e alavancagem organizacional; custos para determinação do 
preço de venda. 
 
OBJETIVO GERAL 
Proporcionar ao aluno, conhecimentos gerais, objetivos e contemporâneos 
sobre custos industriais e os métodos de análise. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Capacitar para classificação dos gastos, enfatizando nos principais 
custos industriais. 

2. Apresentar métodos de custeios utilizados pelas indústrias nas diversas 
atividades. 

3. Habilitar para a determinação do preço de venda a partir da análise dos 
custos. 

 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
COGAN, Samuel. CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - Análise e Prática. 
São Paulo: Atlas, 2013. 
OLIVEIRA, Luís Martins de; PEREZ JUNIOR, José Hernandez. Contabilidade 
de custos para não contadores. 5ª. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
FONTOURA, Fernando B.B. Gestão de Custos: uma visão integradora e 
prática dos métodos de custeio. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
REFERENCIAS COMPLEMENTARES 
BORNIA, Antonio Cezar. ANÁLISE GERENCIAL DE CUSTOS - Aplicação em 
Empresas Modernas. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
BRUNI, Adriano Leal. A administração de custos, preços e lucros: [com 
aplicações na HP12C e Excel]. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
HIRSCHFELD, Henrique. Engenharia econômica e análise de custos: 
aplicações práticas para economistas, engenheiros, analistas de investimentos 
e administradores. 7.ed. rev. atual. e amp. São Paulo, SP: Atlas, 2000. 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Patr%C3%ADcia+Belfiore&search-alias=books
javascript:%20MM_showHideLayers(%22dados%22,%22%22,%22show%22);carrega_dados_acervo(%2290058%22);
javascript:%20MM_showHideLayers(%22dados%22,%22%22,%22show%22);carrega_dados_acervo(%2290058%22);


 

 

 

MARTINS, Eliseu; ROCHA, Welington. Métodos de Custeio Comparados - 
Custos e Margens Analisados Sob Diferentes Perspectivas. São Paulo: Atlas, 
2010. 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos Fácil - 9ª Ed.. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 
 
ITE065 - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 
 
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. Robótica industrial. Introdução ao controlador lógico programável. 
Introdução à automação eletromecânica, pneumática e hidráulica. Sistemas de 
controle e supervisão de processos industriais. 
 
OBJETIVO GERAL 
Introduzir conceitos básicos de automação de equipamentos, sistemas e 
processos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Configurar e especificar controladores programáveis; 
2. Compreender sistemas de controle; 
3. Desenvolver supervisão de processos industriais. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
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. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
CAMARGO, Valter Luís Arlindo de; FRANCHI, Claiton Moro. Controladores 
Lógicos Programáveis - Sistemas Discretos. São Paulo: Editora Érica, 2008. 
352 p. 
GEORGINI, Marcelo. Automação aplicada: descrição e implementação de 
sistemas seqüenciais com PLCs. São Paulo: Érica, 2000. 216 p. 
MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio. Engenharia de automação 
industrial. Rio de Janeiro: LTCLivros Técnicos e Científicos S. A. 2001. 295 p. 
FRANCHI, Claiton Moro. Controladores lógicos programáveis: sistemas 
discretos. São Paulo, SP: Érica, 2008. 352 p. 
NATALE, F. Automação industrial. 7ª. ed. São Paulo: Érica, 2005. 
 
ITE066 - FENÔMENOS DE TRANSPORTE 
 
EMENTA 
Conceitos e Definições Fundamentais, Conceitos de Fenômenos de Transporte 
e Analogia entre os Processos Difusivos Unidimensionais de Transferência de 



 

 

 

Movimento Linear, de Calor e de Massa, Fundamentos da Estática dos Fluidos, 
Descrição e Classificação de Escoamentos, Introdução à Análise de 
Escoamentos na Formulação de Volume de Controle, Introdução à Análise 
Diferencial de Escoamentos, Introdução à Transferência de Calor, Introdução à 
Condução Unidimensional de Calor em Regime Permanente, Introdução à 
Condução de Calor em Regime Transiente, Introdução à Transferência de 
Massa. 
 
OBJETIVO GERAL 
Estudar os fundamentos teóricos básicos da tratativa dos principais 
fenômenos físicos de transportes que se fazem presentes em processos 
reais: produtivos ou do cotidiano.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Promover a integração do conhecimento científico e tecnológico no 

estudo  fenômenos de transportes.  
2. Desenvolver a capacidade de caracterizar, representar e analisar 

modelos matemáticos descritivos dos processos de transferência de 
massa, energia e quantidade de movimento. 

3. Fornecer fundamentos metodológicos que permitam estabelecer a 
percepção dos processos conservativos, tanto nas abordagens 
macroscópicas como microscópicas. 

4. Desenvolver a capacidade de Identificar e relacionar as três grandezas 
físicas que se conservam (massa, energia e quantidade de movimento) 
com a representação matemática dos processos da natureza.  

5. Reconhecer a importância dos fenômenos de transporte nos processos 
industriais e do cotidiano.   

6. Desenvolver a capacidade de resolver problemas através da 
postulação, resolução e análise de modelos matemáticos, 
compreendendo as limitações ou implicações das hipóteses.  

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
Livi, P. Celso. Fundamentos de Fenômenos de Transporte - Um Texto 
para Cursos Básicos. 2.Ed. LTC. 2012. 
BRAGA FILHO, W. Fenômenos de transporte para engenharia. 2.Ed. 
LTC, 2012. 
SCHIMIDT, F.W., HENDERSON, R.E., WOLGEMUTH, C.H., Introdução 
às ciências Térmicas, Edgard Blücher, 1996. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
FOX, R. W., MCDONALD, A. T., PRITCHARD,  P. J. Introdução à 
mecânica dos fluidos. 6ª. ed. São Paulo: LTC, 2006. 
WHITE, F. Mecânica dos Fluidos. 6ª ed. Bookman: Porto Alegre, 2010.  
INCROPERA, Frank P. Fundamentos de transferência de calor e massa. 
Rio de Janeiro. LTC, 2008. 
YUNUS A. ÇENGEL; AFSHIN J. GHAJAR. Transferência de Calor e 
Massa, Uma Abordagem Prática. 4ª Edição, Editora: MacGraw-Hill, 2012. 
MORAN, M. J. ET AL. Introdução à engenharia de sistemas térmicos: 
termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor, Rio de 
Janeiro: LTC, 2005. 



 

 

 

 
ITE067 - PROGRAMAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DA 
PRODUÇÃO I – PPCP I 
 
EMENTA 
Mecanismo da função produção: conceito de processos e operações; 
Planejamento dos Recursos de Manufatura (MRP II). Sistemas de informação 
para o Planejamento da Produção, Roteiro de Produção e Plano Agregado de 
Produção. Programação, Planejamento e Controle da Produção (PPCP). 
Planejamento geral de capacidade. Balanceamento de linhas. Gestão de 
estoques. 
 
OBJETIVO GERAL 
Apresentar um quadro conceitual de análise para auxiliar na formulação, 
validação e desenvolvimento de modelos para Planejamento, Programação e 
Controle da Produção nos diferentes ambientes de produção. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Entender e estruturar sistemas de planejamento e controle da produção; 
2. Compreender os modernos conceitos de produtividade e qualidade; 
3. Entender o impacto do planejamento e controle da produção para a 

competitividade das empresas. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
CORRÊA, Henrique L.; GIANESI, Irineu G. N.; CAON, Mauro. Planejamento, 
programação e controle da produção: MRP II/ ERP: conceitos, uso e 
implantação. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2007. 434 p.. 
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
RITZMAN, Larry P.; KRAJEWSKI, Lee J. Administração da produção e 
operações. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2004. 431p. 

 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
GAITHER, Norman; FRAZIER, Greg. Administração da produção e 
operações. 8 ed. São Paulo: Pioneira e Thomson, Learning, 2002. 
LUSTOSA, L.P.; MESQUITA, M.A.; QUELHAS, O.L.G.; OLIVEIRA, R.J.; 
Planejamento e Controle da Produção, Elsevier, Porto Alegre, 2008. 
CORRÊA, Henrique L.; GIANESI, Irineu G. N. Just in time, MRP II e OPT: um 
enfoque estratégico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1993. 186 p. 
VOLLMANN, Thomas E. et al. Sistemas de planejamento & controle da 
produção para o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Porto Alegre, 
RS: Bookman, 2006. 648 p. 
TUBINO, Dalvio Ferrari. Planejamento e controle da produção: teoria e 
prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 190 p. 

 
ITE202 - PROCESSOS FABRIS I 
 
EMENTA 
Classificação dos Processos de Fabricação. Noções de Deformação Plástica 
dos 



 

 

 

Materiais. Forjamento, Laminação, Trefilação. Extrusão. Embutimento. 
Dobramento. Estampagem. Processos primários de fabricação – Redução de 
óxidos metálicos - fundição, metalurgia do pó. 
 
OBJETIVO GERAL 
Determinar o processo de fabricação mais adequado para uma dada peça 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Compreender os processos de fabricação; 
2. Entender a deformação plástica dos materiais; 
3. Conceber conceitos de estampagem. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
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. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
MACINTYRE, A. J. Equipamentos industriais e de processos. Rio DE 
Janeiro: LTC, 1997. 
FAZENDA, J.M.R. Tintas – Ciência e Tecnologia, 4ª ed., Editora Edgard 
Blucher Ltda, São Paulo, 2009. 
BRITO, O. de Estampos de Corte - Técnicas e Aplicações. 3. ed. São Paulo: 
Hemus, 2004.  
HELMAN, H.; CETLIN, P. R., Fundamentos da conformação mecânica de 
metais. 2. ed. São Paulo: Artliber, 2005. 
FERREIRA, J.C.: Tecnologia da fundição, Livro da Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1999. 
 
7º Período 
 
ITE203 - COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 
 
EMENTA 
Conhecer os diferentes elementos que influenciam o comportamento do 
indivíduo no ambiente empresarial. Atitudes e valores. Motivação. Liderança, 
Cultura organizacional. Comprometimento e percepção de justiça. Mudança 
organizacional. Aprendizagem organizacional. Principais teorias relacionadas 
ao tema. 
 
OBJETIVO GERAL 
Definir e dimensionar o comportamento humano no contexto organizacional, 
bem como, alguns dos principais elementos que o influencia considerando-se o 
nível de análise individual, de grupos e da própria organização.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



 

 

 

1. Compreender a importância do comportamento organizacional no 
contexto organizacional; 

2. Identificar as principais teorias relacionados ao comportamento; 
3. Desenvolver competências com relação à motivação, liderança; 
4. Desenvolver competências de resiliência, trabalho em equipe e 

liderança. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. São Paulo, Prentice 
Hall, 2005.  
WAGNER III, JOHN A. e HOLLENBECK, JOHN R.  Comportamento 
organizacional. Criando vantagem competitiva. São Paulo, Ed. Saraiva, 2002.  
MORGAN, Gareth. Imagens da organização: edição executiva. 2ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2002. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
BERGAMINI, Cecilia W. Liderança Administração do sentido. São Paulo, 
Atlas, 1994.  
HANASHIRO,M.M.; TEIXEIRA, M.L.M. e ZACARELLI, L.M. Gestão do Fator 
Humano. Uma visão baseada em stakeholders. São Paulo, Ed. Saraiva, 
2007.  
LIMONGE-FRANÇA, Ana Cristina; ARELLANO, Eliete B. As pessoas na 
organização. São Paulo, Ed. Gente, 2002.  
MUCHINSCHY, P. Psicologia Organizacional, São Paulo, 2004.  
José Carlos Zanelli; Jairo Eduardo Borges-Andrade; Antonio Virgílio Bittencourt 
Bastos. Psicologia, Organização e Trabalho no Brasil. Artmed, 2004  
FELA, Moscovici. Desenvolvimento interpessoal: treinamento em grupo. 17ª. 
ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008. 
 
ITE097 - PESQUISA OPERACIONAL II 
 
EMENTA 
Modelagem de problemas de programação Inteira, Dinâmica e Não-Linear. 
Simulação. Sistemas de Filas e Otimização. Cadeias de Markov. Risco e 
Incerteza. Planejamento, Programação e Controle de Projetos PERT-CPM. 
Teoria dos jogos. Métodos Heurísticos.  
 
OBJETIVO GERAL 
Capacitar os alunos na elaboração, resolução e análise de modelos 
matemáticos, a partir de uma sólida base teórica em modelagem, através de 
métodos analíticos e computacionais sob a ótica da metodologia da Pesquisa 
Operacional. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Modelar problemas de tomada de decisão que possam ser resolvidos 
com programação inteira, dinâmica e não-linear 

2. Modelar processos empresariais que apresentam várias alternativas de 
solução, de modo a aplicar técnicas de simulação de resultados. 

3. Analisar, modelar e desenvolver problemas de congestionamento com a 
utilização de técnicas da Teoria das Filas. 



 

 

 

4. Introduzir o conceito e aplicações das chamadas Cadeias de Markov 
5. Efetuar análises de risco em decisões empresariais e aplicar técnicas de 

análise de situações sob incerteza para determinação da solução de 
menor risco. 

6. Modelar e resolver problemas de estratégias de decisão de dois agentes 
em competição como um modelo de Teoria dos Jogos. 

7. Elaborar o planejamento de um projeto, decompondo-o nas atividades 
principais que devem ser programadas e controladas 

8. Apresentar a Teoria dos Jogos e suas aplicações 
9. Apresentar métodos heurísticos que fazem busca em problemas 

complexos como combinatórios, não-lineares multimodais e 
descontínuos 

10. Utilizar pacotes computacionais na solução dos problemas. 
 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
COLIN, Emerson C. Pesquisa Operacional – 170 aplicações em estratégias 
finanças, logística, produção, marketing e vendas. Rio de Janeiro. LTC, 2007. 
ARENALES, Marcos; ARMENTANO, Vinícius; MORABITO, Reinaldo; 
YANASSE, Horácio. Pesquisa Operacional. Elsivier. Rio de Janeiro, 2007. 
ANDRADE, Eduardo Leopoldino de; Introdução à Pesquisa Operacional: 
Métodos e Modelo para Análise de Decisão. 5ª. edição. Rio de Janeiro: LTC, 
2015. 
 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
MOREIRA, Daniel Augusto. Pesquisa Operacional – Curso Introdutório. São 
Paulo. Thomson Learning, 2007. 
LACHTERMACHER, Gerson; Pesquisa Operacional na Tomada de 
Decisões 5ª. edição. - Rio de Janeiro: LTC, 2016. 
BELFIORE, Patrícia;  FÁVERO, Luiz Paulo. Pesquisa Operacional Para 
Cursos de Engenharia. Rio de Janeiro. Elsevier, 2012. 
PASSOS, Eduardo José Pedreira Franco dos.  Programação linear como 
instrumento da pesquisa operacional. São Paulo, SP:  Atlas,  2008. 
GOLDBARG, Marcos César, LUNA, Henrique Pacca L. Otimização 
Combinatória e Programação Linear: Modelos e Algoritmos. Rio de Janeiro. 
Elsevier, 2007. 
 
ITE068 - LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT I 
 
EMENTA 
Conceito e evolução da logística. Papel da logística na empresa moderna. 
Logística no Brasil. Enfoque sistêmico e logístico: interfaces, marketing e 
logística, solução global. Subsistemas logísticos: transportes, armazenagem e 
distribuição física de produtos. Cadeias de Suprimentos: definições, tipos. 
Gestão da cadeia de suprimento e gestão da demanda. 
 
OBJETIVO GERAL 
Conhecer o conceito de logística e cadeia de suprimentos.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conhecer os conceitos de logística e cadeia de suprimentos; 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Patr%C3%ADcia+Belfiore&search-alias=books
javascript:%20MM_showHideLayers(%22dados%22,%22%22,%22show%22);carrega_dados_acervo(%2290058%22);
javascript:%20MM_showHideLayers(%22dados%22,%22%22,%22show%22);carrega_dados_acervo(%2290058%22);


 

 

 

2. Apresentar as interfaces da logística e do gerenciamento da cadeia de 
suprimentos com outras áreas da engenharia de produção; 

3. Desenvolver competências na configuração e na operacionalização de 
sistemas logísticos. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
BALLOU, Ronald H.. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: 
planejamento, organização e logística empresarial. 4. ed. Porto alegre: 
Bookman, 2001 
CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. Gestão da cadeia de suprimentos. 
Estratégia, planejamento e operações. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2011 
CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de 
suprimentos: estratégias para a redução de custos e melhoria dos serviços. 
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, c1997. 240 p. 

 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
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. 
 
ITE091 - FABRICAÇÃO ASSISTIDA POR COMPUTADOR 
 
EMENTA 
Métodos e técnicas para engenharia assistida por computador. Projeto, 
processos e produção assistidos por computador. Conceitos de manufatura 
computacional integrada (CAE, CAD, CAM); CAPP (Planejamento do Processo 
Assistido por Computador);  
 
OBJETIVO GERAL 
Apresentar conceitos sobre engenharia assistida por computador, fornecendo 
ao aluno uma visão do conteúdo, das ferramentas existentes e das atribuições 
que o engenheiro de produção possui nesta área 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Compreender a visão geral de sistemas produtivos; 
2. Assimilar as tecnologias de produção; 
3. Entender os conceitos e características de sistemas flexíveis de 

manufatura. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 



 

 

 

MACHADO, Aryoldo. Comando Numérico Aplicado às Máquinas-
ferramenta. 
Toogood, R. Mechanica Tutorial (Structure / Thermal), SDC publications, 2008. 
FREITAS FILHO, P. J. Introdução à modelagem e simulação de sistemas, 
Visual Books, 2008. 
SOUZA, A.F., ULBRICH, C.B.L., Engenharia integrada por computador e 
sistemas CAD/CAM/CNC princípios e aplicações, Artliber, 2009. 

 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
SLACK, N. ET al (2008). Gerenciamento de operações e de processos. 
Bookman, 2008. 
GROOVER, M. P. Fundamentals of Modern Manufacturing. Ed. John Wiley, 
1022 p., 2007.  
LEE, KUNWOO, Principles of CAD/CAM/CAE Systems, Ed. Longman, 1999. 
KALPAKJIAN, S., SCHMID, S. Manufacturing Engineering and Technology. 
Ed. Prentice Hall, 2008. 
SOUZA, A. F.; ULBRICH, C. B. L. Engenharia Integrada por computadores e 
sistemas CAD/CAM/CNC – Princípios e aplicações, 2009. 
 
ITE034 - PLANEJAMENTO DO PRODUTO 
 
EMENTA 
Fundamentos para o desenvolvimento de produto. Modelos de referência para 
o desenvolvimento de produto. Métodos para o planejamento do produto. 
Métodos para a concepção de produto. Métodos para detalhamento do 
produto. Monitoramento e melhoria do produto. Análise do ciclo de vida do 
produto - ACV. Modelos para o processo de desenvolvimento de produto. 
 
OBJETIVO GERAL 
Desenvolver uma visão ampla do processo de desenvolvimento de produtos e 
processos com foco na inter-relação entre as diversas áreas funcionais 
envolvidas no referido processo.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Melhorar capacidade de criatividade e inovação; 
2. Entender as diversas fases do desenvolvimento de produtos ou 

processos; 
3. Desenvolver projetos de produto. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
ROZENFELD et al. Gestão de desenvolvimento de produtos: uma referência 
para a melhoria do processo. São Paulo: Saraiva, 2006. 
BACK, Nelson et al. Projeto integrado de produtos: planejamento, 
concepção e modelagem. Barueri, SP: Manole, 2008. 601 p. 
ROTONDARO, Roberto G. Projeto do produto e do processo. São Paulo: 
Atlas, 2010. 193 p. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 



 

 

 

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. 
ROMEIRO FILHO, Eduardo (Coord.). Projeto do produto. Rio de Janeiro, RJ: 
Elsevier, 2010. 376 p. (Coleção Campus - ABEPRO Engenharia de produção). 
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. 
 
ITE204 - PROCESSOS FABRIS II 
 
EMENTA 
Uniões fixas por processos de soldagem. Tipo de solda e suas características. 
Processos contínuos. Solda por Brasagem, solda ponto, solda por projeção. 
 
OBJETIVO GERAL 
Analisar a viabilidade da utilização do processo de soldagem, adequado à 
construção de máquinas e estruturas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Compreender os processos de soldagem; 
2. Entender os tipos de solda. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
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. 

 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
MACINTYRE, A. J. Equipamentos industriais e de processos. Rio DE 
Janeiro: LTC, 1997. 
FAZENDA, J.M.R. Tintas – Ciência e Tecnologia, 4ª ed., Editora Edgard 
Blucher Ltda, São Paulo, 2009. 
BRITO, O. de Estampos de Corte - Técnicas E Aplicações. 3. ed. São Paulo: 
Hemus, 2004.  
HELMAN, H.; CETLIN, P. R., Fundamentos da conformação mecânica de 
metais. 2. ed. São Paulo: Artliber, 2005. 
FERREIRA, J.C.: Tecnologia da fundição, Livro da Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1999. 
 
ITE048 - LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE 
 
EMENTA 



 

 

 

Entre os experimentos projetados para as disciplinas de laboratório de 
fenômenos de transporte destacam-se: Quadro de Stevin Pascal. Viscosímetro 
de Stokes: medida de viscosidade de líquidos, determinação de número de 
Reynolds. Sistema de tubulação fechada. Conjunto de jatos livres. 
Determinação das curvas características de uma Turbina Francis; estudo da 
influência da abertura das pás diretrizes; determinação de ponto de máximo 
rendimento. Determinação das curvas característica de uma turbina Pelton;  
estudo da influência da abertura do bocal; determinação de ponto de máximo 
rendimento; Bombas hidráulicas, determinação de perda carga distribuída em 
tubulações; determinação de perda de carga localizada; curva de medidores de 
vazão e velocidade. Transferência de calor em regime não-estacionário; 
transferência de calor por convecção forçada; condução de calor e perfil de 
temperatura em barras de seção circular. Estática e dinâmica de fluidos. 
Transferência de calor em estado estacionário. 
 
OBJETIVO GERAL 
Capacitar para utilização de técnicas de manuseio dos equipamentos de 
medição. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Desenvolver a capacidade de entender os potenciais e limitações do 
método experimental em função da condição ou propósito da medida. 

2. Desenvolver a capacidade de relatar de maneira científica um 
determinado experimento ou fenômeno físico colocando-o no devido 
grau de exatidão, sempre considerando a teoria de erros das medidas 
físicas para a interpretação dos resultados.  

3. Aprender a realizar experimentos e explorar os resultados obtidos, 
extraindo relações funcionais entre as variáveis. 

4. Redigir um relatório científico, cuidando dos aspectos de forma e da 
linguagem científica, bem como estar apto a analisar resultados e prover 
conclusões. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
DUNN, W. C. Fundamentos de instrumentação industrial e controle de 
processos.  Bookman, 2013. 
CREMASCO, M. AURÉLIO. Operações Unitárias em Sistemas Particulados 
e Fluidomecânicos. 2. Ed. Blucher,  2014. 
NETTO, A.; FERNANDEZ, M.; ARAÚJO, R. Manual de hidráulica. Ed.9. 
Blucher, 2015. 

 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
FOX, R. W., MCDONALD, A. T., PRITCHARD,  P. J. Introdução à 
mecânica dos fluidos. 6ª. ed. São Paulo: LTC, 2006. 
WHITE, F. Mecânica dos Fluidos. 6ª ed. Bookman: Porto Alegre, 2010.  
INCROPERA, Frank P. Fundamentos de transferência de calor e massa. 
Rio de Janeiro. LTC, 2008. 
YUNUS A. ÇENGEL; AFSHIN J. GHAJAR. Transferência de Calor e 
Massa, Uma Abordagem Prática. 4ª Edição, Editora: MacGraw-Hill, 2012. 



 

 

 

MORAN, M. J. ET AL. Introdução à engenharia de sistemas térmicos: 
termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor, Rio de 
Janeiro: LTC, 2005. 
 
8º Período 
 
ITE069 - PROJETO DE FÁBRICA E LAYOUT 
 
EMENTA 
Estratégia de produção e objetivos de desempenho. Planejamento da 
capacidade. Gerenciamento de projetos: projetos de fábricas e os projetos de 
produtos. Integração projetos de fábricas e de produtos com manufatura, 
processos e métodos. Planejamento do arranjo físico e dos fluxos internos. 
Tipos de produção e de arranjo físico. Manufatura celular. Planejamento do 
sistema de movimentação e armazenagem de materiais. Projeto assistido por 
computador. Simulação virtual de planta. 
 
OBJETIVO GERAL 
Propiciar a aprendizagem e o domínio sobre conceitos básicos para o 
desenvolvimento de projetos de instalações empresariais, considerando 
aspectos físicos de produção, humanos, de segurança, de fluxos e de 
edificação. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Projetar o arranjo técnico-organizacional de uma unidade produtiva; 
2. Considerar as interações entre homem, materiais e equipamentos; 
3. Elaborar representações gráficas. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert - Administração da 
Produção. São Paulo-Atlas Editora, 2002. 
OLIVÉRIO, José L. - Projeto de Fábrica-Produtos Processos e Instalações 
Industriais. São Paulo. Instituto Brasileiro do Livro Científico, 1985. 
MARTINS, Petrônio G.; LAUGENI, Fernando P. - Administração da 
Produção. Ed. Saraiva 2ª Ed. São Paulo-2005. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
BLACK, J.T. - O Projeto da Fábrica com Futuro. Ed. Bookman.- Porto Alegre. 
2001. 
BARNES, R. Estudo de Movimentos e de tempos, Projeto e Medida do 
trabalho-Ed. Edgard Blucher Ltda, S„o Paulo. 1985. 
HARMON, RoyL.; PETERSON, Leroy D. - Reinventando a fábrica-conceitos 
modernos de produtividade aplicados na pr·tica. Rio de Janeiro-Campos 
Editora, 1991. 
CHASE, R. B.; JACOBS, F. R.; AQUILANO, N. T. Administração da 
produção para a vantagem competitiva. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2006. 
GAITHER, Norman; FRAZIER, Greg. Administração da produção e 
operações. 8 ed. São Paulo: Pioneira e Thomson, Learning, 2002. 
 



 

 

 

ITE070 - TOMADA DE DECISÃO 
 
EMENTA 
O processo de Tomada de decisão. Os problemas de decisão e a Teoria da 
Decisão. Matriz de decisão. Decisão tomada sob risco. Decisão tomada sob 
incerteza. Teoria dos Jogos. Análise de sensibilidade. Principais métodos da 
escola americana: O enfoque multicritério e o método AHP. Principais métodos 
da escola francesa. Planejamento estratégico e prospectivo com sistemas de 
informação. Decisão em grupo e negociação. 
 
OBJETIVO GERAL  
Abordar os principais conceitos e metodologia essenciais para aplicação dos 
processos decisórios e as técnicas quantitativas e qualitativas de auxílio à 
decisão.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Estudar os principais conceitos e métodos da Teoria da Decisão; 
2. Realizar a análise de pós-otimalidade em problemas de otimização; 
3. Desenvolver critérios racionais para a seleção de estratégias utilizando 

Teoria dos Jogos; 
4. Utilizar os métodos multicritério e o método AHP para solução de 

problemas em cenários complexos; 
5. Entender como as tecnologias podem ser usadas no contexto da tomada 

de decisão. 
  
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
LACHTERMACHER, G. Pesquisa Operacional na Tomada de Decisões. 5ª. 
Rio de Janeiro, LTC, 2016. 
GOMES, L. F. A. M.; GOMES, C. F. S. Tomada de Decisão Gerencial: 
Enfoque Multicritério. São Paulo, Editora Atlas, 2014. 
GOMES, L. F. A. M.; GONZÁLEZ, M. C. A.; CARIGNANO, C.; GONZÁLEZ, M. 
C. A. Tomada de decisões em cenários complexos: introdução aos métodos 
discretos do apoio multicritério à decisão. Thomson, 2004. 
 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
MOREIRA, D. A. Pesquisa Operacional – Curso Introdutório. São Paulo. 
Thomson Learning, 2007. 
LACHTERMACHER, Gerson; Pesquisa Operacional na Tomada de 
Decisões 5ª. edição. - Rio de Janeiro: LTC, 2016. 
YU, Abraham Sin Oih. Tomada de decisão nas organizações: uma visão 
multidisciplinar. São Paulo: Saraiva, 2011. 
RAGSDALE, Cliff T. Modelagem e Análise de Decisão. São Paulo: Cengage 
Learning, 2009. 
MÉLO, Maria Auxiliadora do Nascimento; VIEIRA, Maria das Graças; PORTO, 
Telma Sueli de Oliveira. Processo decisório: considerações sobre a tomada 
de decisões. Curitiba: Juruá Editora, 2012. 
 
ITE010 - MATERIAIS PARA ENGENHARIA 
 
EMENTA 



 

 

 

Estrutura atômica da matéria. Classificação dos materiais. Relação entre 
ligações químicas e propriedade dos materiais. Identificação da estrutura 
cristalina dos sólidos. Defeitos em sólidos cristalinos. Difusão em sólidos. 
Propriedades mecânicas em sólidos. Mecanismos de aumento de resistência 
mecânica. Diagramas de fases. Sistema Ferro-Carbono. Curvas de 
resfriamento para materiais metálicos. Princípios de tratamento térmico em 
materiais metálicos. 
 
OBJETIVO GERAL 
Introdução ao estudo dos materiais baseando-se na inter-relação entre 
estrutura, propriedades, processamentos e desempenho, com a finalidade de 
compreender os conceitos relacionados às propriedades dos materiais bem 
como os mecanismos para modificação destas propriedades. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Utilizar as características e as propriedades dos materiais;  
2. Utilizar técnicas de análise para aplicações na Engenharia. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
CALLISTER, William D.; RETHWISCH, David G. Ciência e engenharia de 
materiais: uma introdução. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2008. 705 p. 
CALLISTER, William D. Fundamentos da ciência e engenharia de materiais: 
uma abordagem integrada. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2006. 702 p. 
PADILHA, Ângelo Fernando. Materiais de engenharia: microestrutura e 
propriedades. São Paulo: Hemus, 1997. 349 p. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
ASKELAND, Donald R. The science and engineering of materials: solutions 
manual. 3rd ed. London: Chapman & Hall, 1996 401 p. 
HIGGINS, Raymond Aurelius. Propriedades e estruturas dos materiais em 
engenharia. São Paulo: DIFEL, 1982. 471p. 
SHACKELFORD, James F. Ciência dos materiais. 6. ed. São Paulo: Pearson, 
2008. 556 p. 
SMITH, William F. Princípios de ciência e engenharia dos materiais. 3. ed. 
Lisboa: McGraw-Hill, 1998. 892 p. 
VAN VLACK, Lawrence H. Princípios de ciência e tecnologia dos materiais. 
4. ed. atual. e ampl. Rio deJaneiro, RJ: Campus, c1984. 567 p.SMITH, William 
F. Princípios de ciência e engenharia dos materiais. 3.ed. Lisboa: McGraw-Hill, 
1998. 892 p. 
 
ITE071 - SISTEMAS DE PRODUÇÃO 
 
EMENTA 
Os sistemas de produção. Produção focalizada. Planejamento e controle da 
produção. Just-In-Time. Just-in-case. Sistemas de produção puxados e 
empurrados. Sistema Kanban. Lead time produtivo. Manufacturing Critical-Path 
Time (MCT). Padronização das operações e polivalência. Sistemas de 
produção sem estoque. Lean manufacturing e manufatura classe mundial. 
Sistemas de produção ciber-físicos.  
 



 

 

 

OBJETIVO GERAL 
Identificar os sistemas de produção existentes e permitir uma visão geral dos 
tipos de processos industriais e serviços. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Estudo de conceitos, teorias, filosofias, metodologias e técnicas 
pertinentes aos 

2. Sistemas de Produção; 
3. Aplicação em casos de manufatura, operações, logística e serviços; 
4. Discussão das evoluções recentes e tendências com relação aos 

sistemas produtivos. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
TUBINO, D.F. Sistemas de Produção: A Produtividade no Chão de Fábrica. 
Porto Alegre: Bookman, 1999. 
CORRÊA, H.L.; GIANESI, I.G.N. Planejamento, programação e controle da 
produção. São Paulo: Atlas, 1999. 
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
LIKER, J.K. et al. O modelo Toyota: 14 princípios de gestão do maior 
fabricante do mundo. Porto Alegre. Bookman, 2005. 
GAITHER, Norman; FRAZIER, Greg. Administração da produção e 
operações. 8 ed. São Paulo: Pioneira e Thomson, Learning, 2002. 
LUSTOSA, L.P.; MESQUITA, M.A.; QUELHAS, O.L.G.; OLIVEIRA, R.J.; 
Planejamento e Controle da Produção, Elsevier, Porto Alegre, 2008. 
CORRÊA, Henrique L.; GIANESI, Irineu G. N. Just in time, MRP II e OPT: um 
enfoque estratégico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1993. 186 p. 
CHASE, R. B.; JACOBS, F. R.; AQUILANO, N. T. Administração da 
produção para a vantagem competitiva. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2006. 
 
ITE038 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 
EMENTA 
Características gerais do projeto. Desenvolvimento do conceito. Recursos para 
o desenvolvimento do projeto; Administração do projeto. Equipes para o 
desenvolvimento do projeto. Concepção e planejamento e controle do projeto. 
Inspeção, revisão e avaliação do projeto. Avaliação de viabilidade técnica e 
econômica; Metodologias de desenvolvimento de projetos; O ciclo de vida do 
projeto. Controle físico e financeiro do projeto. Interligação do projeto com a 
empresa. 
 
OBJETIVO GERAL 
Conhecer e planejar a gestão de projetos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Estudar os conceitos teóricos e metodologia de apoio ao 
desenvolvimento de projetos; 



 

 

 

2. Solucionar problemas de forma estruturada, trabalhando em equipe e 
utilizando ferramentas computacionais modernas no planejamento e 
controle de projetos; 

3. Conhecer principais metodologias de gerenciamento de projetos; 
4. Desenvolver competências de multidisciplinaridade, trabalho em grupo e 

sistematização. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
KEELLING, Ralph; BRANCO, Renato Henrique Ferreira. Gestão de projetos: 
uma abordagem global. 2. ed. São Paulo, SP: Saraiva, c2012. 269 p. 
GIDO, J.; CLEMENTS, J. P. Gestão de Projetos. Tradução da 3. ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2013. 
HELDMAN, K. Gerência de Projetos: fundamentos. Rio de Janeiro: Campus, 
2005. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
MENEZES, L. C. de M. Gestão de projetos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 227 
p 
CANDIDO, R. et al. Gerenciamento de projetos. Curitiba: Aymará, 2012. 120 
p. (UTFinova). 
PRADO, D. Planejamento e controle de projetos. Belo Horizonte: DG, 1998. 
159 p. (Série gerência de projetos; v. 2). 
KERZNER, H. Gestão de projetos: as melhores práticas. Porto Alegre: 
Bookman, 2002. 519 p 
MAXIMIANO, A. C. A. Administração de projetos: como transformar ideias 
em resultados. São Paulo: atlas, 3ª Edição. 2008. 
 
ITE221 - GESTÃO DA INOVAÇÃO 
 
EMENTA 
Conceituação de tecnologia e gestão da inovação. Etapas do processo de 
gestão da inovação. Modelos de gestão da inovação. Inovação radical, 
incremental e disruptiva. Modelo aberto e fechado de inovação. Processos, 
condições e ambientes de Inovação; Habitats de inovação (incubadoras e 
aceleradoras); Sistemas local, regional, nacional e global de inovação; 
Propriedade intelectual e inovação; Cultura de Inovação. Modelo da Hélice 
tríplice.  
 
OBJETIVO GERAL 
Compreender a importância da gestão da inovação para as atuais 
necessidades competitivas das organizações. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aprofundar os fundamentos teóricos e práticos sobre inovação e gestão 
da inovação; 

2. Determinar o impacto da tecnologia e da inovação na moderna gestão 
da produção; 

3. Aperfeiçoar a compreensão da visão sistêmica; 
4. Desenvolver habilidades e competências de observação, conceituação e 

registro de informações em um processo de inovação. 



 

 

 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
TIDD, Joe; BESSANT, John; PAVITT, Keith. Gestão da Inovação. 3.ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2008. 
BESSANT, John; TIDD, Joe. Inovação e Empreendedorismo. Porto Alegre: 
Bookman, 2009. 
TIGRE, Paulo Bastos. Gestão da inovação: a economia da tecnologia do 
Brasil. 2. reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
REIS, Dálcio Roberto. Gestão da inovação tecnológica. 2. ed. Barueri, SP: 
Manole, 2008. 
DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor 
(entrepreneurship): prática e princípios. São Paulo: Pioneira, 2005. 
MATTOS, J. R. L.; GUIMARÃES, L. S. Gestão da tecnologia e da inovação: 
uma abordagem prática. São Paulo: Saraiva, 2005. 
KELLEY, Tom; LITTMAN, Jonathan. A arte da inovação. 2. ed. São Paulo: 
Futura, 2001. 
AFUAH, A. Innovation management: strategies, implementation and profits. 
New York, NY: Oxford University Press, 1998. 
 
9º Período 
 
ITE903 - TCC I – Trabalho de Conclusão de Curso 
 
EMENTA 
Desenvolvimento de projeto de pesquisa 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. 
 
OBJETIVO GERAL 
Elaborar projeto de pesquisa dentro da área de pesquisa definida pelo 
professor responsável, envolvendo gama de conhecimentos adquiridos durante 
o período cursado na instituição. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definição de área de pesquisa; 
2. Elaboração de projeto de pesquisa; 
3. Definição de metodologia a ser adotada; 
4. Elaboração de cronograma. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e 
misto. 2ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick (Org.). Metodologia de pesquisa em 
engenharia de produção e gestão de operações. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier: ABEPRO, 2012. 
CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; DA SILVA, Roberto. Metodologia 



 

 

 

Científica, 6ªed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica, 8ªed. São Paulo: Atlas, 2017. 
SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da pesquisa 
e elaboração de dissertação. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2005. 
AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia Científica ao Alcance de todos, 
3ªed. [S.l.]: MANOLE, 2013. 
BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. 
Fundamentos de Metodologia Científica, 3ªed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2007. 
 
ITA800 - ÉTICA, AMBIENTE E SOCIEDADE 
 
EMENTA 
Concepções e princípios éticos e filosóficos da relação sociedade e natureza. 
Modernização, ciência e desenvolvimento. Meio Ambiente, Sustentabilidade e 
Globalização. Aspectos econômicos, ambientais e sociais da sustentabilidade. 
Saberes tradicionais. Meio ambiente, condições de vida e sociedade de risco. 
Responsabilidade Social. Gênero e interseccionalidades: classe social, raça, 
etnia, geração, profissão. A miscigenação étnico-racial e sua influência na 
construção social do Brasil. Populações tradicionais indígenas e não-indígenas. 
Saberes tradicionais. Definições étnico-raciais e as políticas de ação afirmativa. 
Minorias sexuais e políticas de identidade. Direitos humanos e direitos sexuais.  
 
OBJETIVO GERAL 
Contribuir para a compreensão ambiental nas relações estabelecidas entre os 
indivíduos, sociedade e natureza, incluindo as dimensões social, cultural, ético 
e ecológica. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Refletir sobre os princípios éticos na relação sociedade e natureza 
2. Promover o debate sobre questões atuais envolvendo questões 

culturais, étnico-raciais, de gênero dentro do debate social e ambiental. 
3. Desenvolver valores, conhecimentos, habilidades, sensibilidades e 

atitudes quanto aos princípios éticos, sociais e ambientais 
 
REFERÊNCIAS BÁSICAS 
DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental: Responsabilidade Social e 
sustentabilidade. São Paulo: Atlas, 2017. 
LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. Tradução de Sandra Valenzuela; 
revisão técnica de Paulo Freire Vieira. – 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
PELIZZOLI, M. L. Ética e Meio Ambiente - Para Uma Sociedade Sustentável. 
São Paulo: Vozes, 2013. 
 
REFERENCIAS COMPLEMENTARES 



 

 

 

BATISTA, Djalma. Amazônia - cultura e sociedade. Manaus: Valer; 2003. 
D'ADESKY, Jacques; BORGES, Edson; MEDEIROS, Carlos Alberto. 
RACISMO, PRECONCEITO E INTOLERÂNCIA. 5ª Ed. - Col. Espaço & 
Debate. São Paulo: Atual 2002. 
GRÜN, Mauro. Ética e educação ambiental: a conexão necessária. 14. Ed. 
Campinas, SP: Papirus, 2012. 
NASCIMENTO, Aristonildo C A; MOURÃO, Arminda R B (Org.). Educação, 
culturas e diversidades. Manaus, AM: Ed. da Universidade Federal do 
Amazonas, 2011. 
 
10º Período 
 
ITE904 - TCC II – Trabalho de Conclusão de Curso II 
 
EMENTA 
Aplicação do projeto de pesquisa desenvolvido no TCC – I podendo ser prático 
ou mediante análise de dados macroeconômicos de interesse 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. 
 
OBJETIVO GERAL 
Realizar pesquisa apresentada no TCC I, envolvendo gama de conhecimentos 
adquiridos durante o período cursado na instituição. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realização de pesquisa qualitativa ou quantitativa, prática ou mediante 
análise de dados macroeconômicos da área de interesse da engenharia 
de produção; 

2. Análise dos dados; 
3. Redação científica do trabalho. 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e 
misto. 2ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick (Org.). Metodologia de pesquisa em 
engenharia de produção e gestão de operações. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier: ABEPRO, 2012. 
CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; DA SILVA, Roberto. Metodologia 
Científica, 6ªed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica, 8ªed. São Paulo: Atlas, 2017. 
SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da pesquisa 
e elaboração de dissertação. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2005. 
AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia Científica ao Alcance de todos, 
3ªed. [S.l.]: MANOLE, 2013. 



 

 

 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. 
Fundamentos de Metodologia Científica, 3ªed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2007. 
 
ITE905 - 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. 
 
OBJETIVO GERAL 
Demonstrar vivência profissional em ambiente industrial e/ou em laboratórios 
de desenvolvimento de projetos e agregação de valor na instituição 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Interagir com profissionais da área e sua dinâmica global de trabalho; 
2. Acompanhar a prática profissional da área de engenharia de produção; 
3. Identificar os vínculos da engenharia de produção com as demais áreas; 
4. Colocar em prática a aprendizagem vivencial. 

 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
BAZZO, A B; PEREIRA, L T V. Introdução à Engenharia. 3a edição. Editora 
da UFSC, Florianópolis, 1993. 
CHASE, R. B.; JACOBS, F. R.; AQUILANO, N. T. Administração da 
produção para a vantagem competitiva. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2006. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
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. 
AGUIAR, Sílvio. Integração das ferramentas da qualidade ao PDCA e ao 
Programa Seis Sigma. Belo Horizonte: Editora de Desenvolvimento Gerencial, 
2002. 229 p 
ANDRADE, R. O. B. TACHIZAWA, T. CARVALHO, A. B. de. Gestão ambiental 
- enfoque estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável. - São Paulo: 
Makron Books, 2000. 
 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS – ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO 
(Eletivas) 

 



 

 

 

ITE310 - CUSTOS LOGÍSTICOS 
 
EMENTA 
Custos Logísticos: Elementos do custo; análise das compensações (trade-off). 
Precificação: o produto; precificação por zona, por equalização de fretes, por 
ponto base; arranjos de precificação incentivada pela quantidade. Custos de 
armazenagem e movimentação. Custos de transportes. Custos de embalagens. 
Custos de manutenção de inventário. Custos decorrentes de nível de serviços. 
Custos dos Processos Logísticos. Apuração do custo logístico total. Análise de 
rentabilidade multidimensional. O Balanced Scorecard e indicadores de 
desempenho na logística. O Valor Econômico Agregado (EVA) e a logística. 
 
OBJETIVO GERAL 
Aperfeiçoar a compreensão dos elementos relacionados aos custos logísticos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Conhecer os custos logísticos; 
2. Discutir conceitos, elementos e técnicas necessárias aos custos de 
transporte; 
3. Identificar os custos dos processos logísticos. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
BALLOU, R. H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Porto Alegre: 
Bookman, 2006. 
BORNIA, Antonio Cezar. Análise gerencial de custos em empresas 
modernas. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logística empresarial: o processo de 
integração da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
KAPLAN, Robert S., COOPER, Robin. Custo e desempenho: administre seus 
custos para ser mais competitivo. São Paulo: Futura, 1998. 
NAKAGAWA, Masayuki. ABC: custeio baseado em atividades. São Paulo: 
Atlas, 2001. 
NOVAES, Antônio Galvão. Logística e gerenciamento da cadeia de 
distribuição: estratégia, operação e avaliação. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 
PADOVEZE, Clóvis Luís. Curso básico gerencial de custos. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2006. 
Artigos científicos e trabalhos de conferência nacionais e internacionais atuais 
relacionados à disciplina. 
 
ITE311 - OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE 
 
EMENTA 
Problemas clássicos de transporte. Roteirização de veículos. Problemas de 
Localização. Noções básicas de redes e grafos. Aplicações e métodos de 
resolução: O problema do caminho mínimo (algoritmos de Dijkstra, Ford, 
Floyd), o problema do caminho máximo, o problema de árvore geradora 
mínima (algoritmo de Kruskal). Problemas de fluxo. O método Simplex para 
redes. 



 

 

 

 
OBJETIVO GERAL 
Mostrar que uma grande diversidade de casos reais pode ser enxergada como 
uma rede de transporte.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Determinar fluxos de transportes em rotas que ligam várias fontes a vários 

destinos, com ou sem transbordo, com o objetivo de minimizar o custo total 
de transporte na rede. 

2. Designar tarefas a vários equipamentos ou equipes de modo a minimizar o 
custo total de execução. 

3. Determinar fluxos de transporte em redes nas quais as rotas têm 
capacidades limitadas, de modo a maximizar o carregamento total da rede. 

4. Descrever e formular problemas importantes nas áreas de distribuição e 
localização de facilidades. 

5. Analisar problemas práticos de transporte utilizando grafos. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
ARENALES, Marcos; ARMENTANO, Vinícius; MORABITO, Reinaldo; 
YANASSE, Horácio. Pesquisa Operacional. Elsivier. Rio de Janeiro, 2007. 
ANDRADE, Eduardo Leopoldino de; Introdução à Pesquisa Operacional: 
Métodos e Modelo para Análise de Decisão. 5ª. edição. Rio de Janeiro: LTC, 
2015. 
COLIN, Emerson C. Pesquisa Operacional – 170 aplicações em estratégias 
finanças, logística, produção, marketing e vendas. Rio de Janeiro. LTC, 2007. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
NOVAES, Antônio G.; Métodos de Otimização: Aplicações aos transportes; 
Editora Edgard Blücher Ltda; 1978. 
BELFIORE, Patrícia; FÁVERO, Luiz Paulo. Pesquisa Operacional Para 
Cursos de Engenharia. Rio de Janeiro. Elsevier, 2012. 
PASSOS, Eduardo José Pedreira Franco dos.  Programação linear como 
instrumento da pesquisa operacional. São Paulo, SP:  Atlas,  2008. 
GOLDBARG, Marcos César, LUNA, Henrique Pacca L. Otimização 
Combinatória e Programação Linear: Modelos e Algoritmos. Rio de Janeiro. 
Elsevier, 2007. 
BODIN, Lawrence; GOLDEN, Bruce; ASSAD, Arjang; BALL, Michael (1983). 
Routing and scheduling of vehicles and crews - The state of the art. 
Computers and Operations Research, Vol. 10, No. 2, 63-211. 
 
ITE312 - LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT II 
 
EMENTA 
Planejamento da Demanda Logística. Planejamento da Oferta Logística. 
Projeto da Rede Logística. Gestão de Estoques em Cadeias de Suprimentos. 
Transporte em Cadeias de Suprimentos. Aspectos locacionais associados à 
Cadeia de Suprimentos. Coordenação da Rede Logística. Logística Reversa: 
conceito, importância, estrutura. Sustentabilidade Ambiental e Logística 
Reversa. Produção  Limpa. Reciclagem e Logística Reversa. Canais de 



 

 

 

Distribuição Reversos. Logística Reversa e gestão integrada de resíduos. 
Serviços de Coleta e Transporte de resíduos. 
 
OBJETIVO GERAL 
Aprofundar os conceitos de logística, cadeia de suprimentos e logística reversa. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Aperfeiçoar o entendimento sobre rede logística; 
2. Discutir conceitos, elementos e técnicas necessárias à logística reversa; 
3. Identificar os elementos do transporte em cadeia de suprimentos. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística 
empresarial. 5. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 616 p. 
CHOPRA, S., MEINDL, P. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: 
estratégia, planejamento e operações. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 
519 p. 
FLEURY, P. Logística empresarial: a perspectiva brasileira. 1. ed. São Paulo: 
Atlas, 2000. 372 p. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
NOVAES, Antonio Galvão; NOVAES, Antônio G. N. Logística e 
gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia operação e avaliação. 
3. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 400 p. 
BALLOU, Ronald H.. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: 
planejamento, organização e logística empresarial. 4. ed. Porto alegre: 
Bookman, 2001. 532 p. 
BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J. Logística empresarial: o processo 
de integração da cadeia de suprimentos. São Paulo Atlas, 2010. 594 p. 
CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de 
suprimentos. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2011. x, 332 p. 
DORNIER, Philippe-Pierre et al. Logística e operações globais: texto e 
casos. 1. ed. São Paulo, SP: Atlas, c1999. 721 p. 
FELIZARDO, Jean Mari. Logística reversa: competitividade com 
desenvolvimento sustentável.Rio de Janeiro: Papel virtual, 2005. 173 p. 
 
ITE313 - LOGÍSTICA INTERNACIONAL 
 
EMENTA 
Gestão da cadeia de suprimentos internacional. Infraestrutura logística 
internacional. Métodos de entrada em mercados estrangeiros. Contratos 
internacionais. Termos de comércio ou Incoterms®. Condições de pagamento. 
Moeda de pagamento (gestão de riscos das transações). Documentos 
comerciais internacionais. Transporte marítimo internacional. Transporte aéreo 
internacional. Transporte internacional terrestre e multimodal. Embalagem para 
exportação. Segurança logística internacional. Desembaraço aduaneiro. A 
Logística internacional como vantagem competitiva. 
 
OBJETIVO GERAL 



 

 

 

Apresentar princípios teóricos, conceitos e ferramentas que sirvam de 
referência para procedimentos logísticos executados no ambiente internacional 
de negócios. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Conceituar e mostrar a evolução da logística, além de cobrir o universo 
dos negócios internacionais, percorrendo as estratégias de suprimento e 
distribuição internacional; 
2. Abordar todos os conceitos importantes para gestores que atuam na 
exportação e importação de mercadorias ou que estejam envolvidos, por 
qualquer outra razão, em operações de comércio internacional; 
3. Tratar todas as questões relevantes, incluindo documentação, prazos de 
pagamento, termos de comércio internacional (Incoterms), risco de câmbio, 
seguro internacional, trâmites alfandegários, contratos de vendas por 
agenciamento ou distribuição, embalagem e transporte. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
DAVID, P. A. Logística Internacional. Gestão de Operações de Comércio 
Internacional. 2ª. Edição. Cengage Learning, 2017 
David, P., Stewart, R. Logística Internacional - Tradução da 2ª edição norte-
americana. Cengage Learning, 2010. 
LUDOVICO. N.  Logística Internacional: um enfoque em comércio exterior. 
Saraiva. 2007. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
Bowersox, D. J.; Closs, D. J.; Cooper, M. B.; Bowersox, J. C. Gestão Logística 
da Cadeia de Suprimentos. McGraw-Hill / Bookman, 4ª Edição, 2014 
Ballou. R H. Logística Empresarial - Transportes. Administração de Materiais. 
Distribuição Física. Atlas. São Paulo. 1993.  
WANKE. P.; FIGUEIREDO. K. F.; FLEURY. P. F. Logística e Gerenciamento 
da Cadeia de Suprimentos. 1ª ed. São Paulo: Atlas. 2003.  
RATTI. B. Comércio Internacional e Câmbio. São Paulo: Edições 
Aduaneiras. 2000. 
NOVAES. A. G. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. 
Elsevier Brasil. 2016. 
 
ITE314 - PROGRAMAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DA 
PRODUÇÃO II – PPCP II 
 
EMENTA 
As bases da organização da produção (produção artesanal, taylorismo-
fordismo, toyotismo, Volvismo). Produção puxada e produção empurrada. 
Sistema de Produção Enxuta. Conceito e classificação de perdas; troca rápida 
de ferramentas; controle da qualidade zero defeitos; autonomação; 
manutenção produtiva total; nivelamento da produção; padronização de 
operações; gerenciamento visual; melhoria contínua; mapeamento do fluxo de 
valor; Tecnologia de produção otimizada (OPT). SMED. 
 
OBJETIVO GERAL 



 

 

 

Fornecer os conceitos relacionados aos sistemas de produção capacitando-os 
a compreender as diferenças entre os sistemas; a identificar o sistema mais 
adequado as diferentes situações produtivas e prover o senso crítico em 
relação à aplicação dos sistemas estudados nos diversos ambientes 
organizacionais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Possibilitar a comparação entre os sistemas de planejamento e controle 
da produção; 
2. Ampliar a compreensão dos modernos conceitos de produtividade e 
qualidade; 
3. Desenvolver competências de proatividade, análise crítica e pensamento 
sistêmico. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
CORRÊA, Henrique L.; GIANESI, Irineu G. N. Just in time, MRP II e OPT: um 
enfoque estratégico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1993. 186 p. 
SHOOK, John; ROTHER, Mike. Aprendendo a enxergar. São Paulo: IMAM, 
Lean Institute Brasil., s/d. 
WOMACK, James P.; JONES, Daniel T. A Mentalidade enxuta nas 
empresas. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
SHINGO, SHIGEO. Sistema de troca rápida de ferramenta: uma revolução 
nos sistemas produtivos, BOOKMAN, 2003. 
SHINGO, Shigeo. O sistema Toyota de produção: do ponto de vista da 
engenharia de produção. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, Artmed, 2005. 291 p. 
TUBINO, Dalvio Ferrari. Planejamento e controle da produção: teoria e 
prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 190 p. 
SHINGO, Shigeo. A revolution in manufacturing: the SMED system. 
Cambridge, Mass: Productivity, c1985. 361p. 
Artigos científicos e trabalhos de conferência nacionais e internacionais atuais 
relacionados à disciplina. 
 
ITE315 - GESTÃO DA PRODUÇÃO I 
 
EMENTA 
O modelo clássico de organização do trabalho; A abordagem das relações 
humanas; A abordagem sócio-técnica e os grupos semiautônomos; O modelo 
japonês de organização do trabalho; O Volvismo e a organização do ambiente 
do trabalho; Modelos para avaliar a qualidade de vida no trabalho; 
Fundamentos da engenharia de métodos; Estudo do trabalho e determinação 
dos tempos; Princípios de cronoanálise e cronometragem; Takt time; Princípios 
de economia de movimentos; Medidas de desempenho. 
 
OBJETIVO GERAL  
Compreender a importância da gestão da produção do ponto de vista da 
organização do trabalho para as atuais necessidades competitivas das 
organizações. 
 



 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Compreender os fundamentos dos principais modelos ou abordagens de 
organização do trabalho, considerando o contexto em que eles se 
desenvolveram;  
2. Analisar os desenvolvimentos recentes e as perspectivas observadas 
atualmente no que se refere à organização do trabalho;  
3. Analisar problemas reais da organização do trabalho na gestão da 
produção; 
4. Refletir sobre soluções que levem em consideração os aspectos éticos, 
humanos, econômicos e sociais. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
TAYLOR, F. W. 1856-1915. Princípios de administração científica. Arlindo 
Vieira Ramos (Trad.). 8 ed. Sao Paulo: Atlas, 1990. 109 p. 
WOMACK, J. P.; JONES, D. T.; ROOS, D. A máquina que mudou o mundo: 
baseado no estudo do Masachusetts Institute of Technology sobre o futuro do 
automóvel. Ivo Korytowski (trad.). Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 332 p. 
BARNES, Ralph. M. Estudo de movimentos e de tempos. 6. ed. São Paulo: 
Ed. Edgard Blücher, 1977. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
BLACK, Jonh. O projeto da fábrica do futuro. Porto Alegre: Bookman, 1998. 
BRIAN, Clegg. Administração do tempo: método prático. São Paulo: 
Qualimark, 2002. 
CONTADOR, José Celso. Gestão de operações. 3 ed. São Paulo: Edgard 
Blucher, 2010. 
HEIZER, Jay; RENDER, Barry. Administração de operações: bens e 
serviços. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 
Artigos científicos e trabalhos de conferência nacionais e internacionais atuais 
relacionados à disciplina. 
 
ITE316 - GESTÃO DA PRODUÇÃO II 
 
EMENTA 
Estratégia lean. Desdobramento pelas diretrizes. Indústria 4.0 e Lean 
enterprise. Sistema Toyota de Produção. Pensamento enxuto. Kaizen e o 
processo A3 para a melhoria contínua. Mapeamento do fluxo de valor – VSM. 
Implantação de Lean Office. Just-in-time. Autonomação (Jidoka). Poka-Yoke. 
Auditoria 5S. Redução de Setup. Gestão visual.   
 
OBJETIVO GERAL  
Aperfeiçoar a compreensão da gestão da produção por meio do 
aprofundamento da filosofia de produção enxuta. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Aprofundar os fundamentos teóricos e práticos sobre produção enxuta; 
2. Determinar o impacto do Lean manufacturing na gestão da produção; 
3. Aperfeiçoar a compreensão da visão sistêmica; 
4. Desenvolver habilidades e competências de observação, conceituação e 
registro de informações em um processo de produção enxuta. 



 

 

 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
LIKER, J.K. et al. O modelo Toyota: 14 princípios de gestão do maior 
fabricante do mundo. Porto Alegre. Bookman, 2005. 
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
CHASE, R. B.; JACOBS, F. R.; AQUILANO, N. T. Administração da 
produção para a vantagem competitiva. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2006. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
GAITHER, Norman; FRAZIER, Greg. Administração da produção e 
operações. 8 ed. São Paulo: Pioneira e Thomson, Learning, 2002. 
CORRÊA, Henrique L.; GIANESI, Irineu G. N. Just in time, MRP II e OPT: um 
enfoque estratégico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1993. 186 p. 
CORRÊA, H.; CORRÊA, C. Administração de Produção e Operações: 
Manufatura e Serviços: uma abordagem estratégica, São Paulo: Atlas, 2004. 
MARTINS, P; LAUGENI, F. Administração da produção. São Paulo: Pioneira, 
2006.  
HEIZER, J.; RENDER, B. Administração de operações – bens e serviços. Rio 
de Janeiro: LTC, 2001. 
Artigos científicos e trabalhos de conferência nacionais e internacionais atuais 
relacionados à disciplina. 
 
ITE317 - ESTRATÉGIAS DE PRODUÇÃO 
 
EMENTA 
Estratégia Corporativa; Estratégia de Negócios; Estratégias funcionais 
(Finanças, Recursos Humanos, Marketing e Produção); Estratégias de 
Produção; Papéis da Função Produção; Abordagens para a Gestão Estratégica 
da Produção; Estratégias em sistemas híbridos de produção (make-to-stock, 
make-to-order, engineer-to-order e assembly-to-order); Prioridades 
Competitivas; Formulação e Implementação de Estratégias de Produção; 
Indicadores de desempenho; Áreas de decisões.  
 
OBJETIVO GERAL 
Aperfeiçoar a compreensão do processo de planejamento e implantação de 
estratégias de produção. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Conhecer as estratégias de produção; 
2. Discutir conceitos, elementos e técnicas necessárias ao planejamento e 
implantação das estratégias produção; 
3. Identificar as áreas de decisões estruturais e infraestruturais; 
4. Apontar os melhores indicadores de desempenho relacionados às 
estratégias de produção. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
HAYES, R. (org.). Produção, estratégia e tecnologia: em busca da vantagem 
competitiva.  Porto Alegre: Bookman, 2008. 



 

 

 

PAIVA, E.L.; FENSTERSEIFER, J.E.; CARVALHO JÚNIOR, J.M. Estratégia 
de produção e de operações: conceitos, melhores práticas e visão de futuro. 
Porto Alegre: Bookman, 2004. 
TEIXEIRA, Rafael et, al. Estratégia de produção: 20 artigos clássicos para 
aumentar a competitividade da empresa. Porto Alegre: Bookman, 2004. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
TUBINO, Dalvio Ferrari. Manufatura enxuta como estratégia de produção. 
São Paulo: Atlas, 2015. 
MINTZBERG, H. (Org.). O processo da estratégia: conceitos, contextos e 
casos selecionados. 4 ed. São Paulo: Artmed, 2006.  
LIKER, J.K. et al. O modelo Toyota: 14 princípios de gestão do maior 
fabricante do mundo. Porto Alegre. Bookman, 2005. 
PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de 
indústrias e da concorrência. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.  
Artigos científicos e trabalhos de conferência nacionais e internacionais atuais 
relacionados à disciplina. 
 
ITE318 - ALGORITMO E ESTRUTURA DE DADOS II 
 
EMENTA 
Fundamentos de Análise de Algoritmos; Recursividade; Processamento de 
cadeias de caracteres: Casamento de cadeias. Conceito de arquivos. Métodos 
de acesso a arquivo. Alocação dinâmica de memória; Estruturas de dados 
dinâmicas (ponteiros) básicas: Lista, Pilhas, Filas e  Árvores e Grafos. 
Implementação de tipos abstratos de dados.  
 
OBJETIVO GERAL 
Fornecer uma base sólida sobre tipo abstrato de dados e definir a importância 
da cadeia de caracteres para programação com arquivos de dados e métodos 
de acesso. Aplicar o uso de arquivos e tipos de dados nos processos de 
automação da Engenharia de Produção. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Manipular a alocação de memória dinâmica e suas operações. 
2. Construir estruturas de dados dinâmicas básicas: listas,pilhas, filas e 
árvores. 
3. Manipular arquivos e tipos abstratos de dados 
4. Definir e demonstrar o uso de grafos. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
BRUNO R. PREISS. Estruturas de Dados e Algoritmos. 1. ed. Rio de 
 Janeiro. Campus. 2000.  
SZWARCFITER, J. L.; MARKEZON, L. Estruturas de Dados e seus 
Algoritmos. 2. ed.LTC. 1994. 
SZWARCFITER, Jayme Luiz. Grafos e Algoritmos Computacionais. 2. ed. 
 Rio de Janeiro. Campus. 1987  
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 



 

 

 

ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos: com implementações em Pascal C. 2. ed. 
Cengage Learning. 2009. 
TENENBAUM, A. M.; LANGSAM Y.; AUGENSTEIN M. J. Estruturas de dados 
usando C. São Paulo. 1995. 
DROZDEK, A. Estruturas de dados e algoritmos em C++. São Paulo. 
Thomson. 
NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JR., Estevam Rafael. 
 Fundamentos da Teoria dos Grafos para Computação. 1.  Ed. 
São Paulo. EdUfscar. 2007.  
NETO, Paulo Oswaldo Boaventura. GRAFOS. Teoria, Modelos e Algoritmos. 
4.ed. São Paulo. Edgard Blücher. 2006. 
 
ITE319 - ROBÓTICA INDUSTRIAL I 
 
EMENTA 
História e estado-da-arte em robôs industriais; conceitos e nomenclaturas; 
estrutura cinemática de um robô;  aplicações de robôs; modelagem e controle 
de robôs industriais; geração de trajetórias; órgãos terminais; sensores e 
atuadores em robótica; sistemas de coordenadas em robótica; linguagem de 
programação para robôs industriais; programação de robôs. 
 
OBJETIVO GERAL 
Conhecer e aplicar os fundamentos da robótica industrial para modelagem 
construção e programação de robôs fixos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Compreender os conceitos fundamentais da robótica; 
2. Entender os processos matemáticos da cinemática de um robô; 
3. Executar modelagem de movimentos; 
4. Conhecer a lnguagem de programação para robôs; 
5. Programar um robô fixo. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
NIKU, Saeed B. Introdução à robótica: análise, controle, aplicações. São 
Paulo, LTC, 2013. 
ROSARIO, JOAO MAURICIO. Robótica Industrial I Modelagem, Utilização e 
Programação. Editora Baraúna, 2010. 
NATALE, Ferdinando. Automação Industrial - Série Brasileira de Tecnologia 
Editora Érica LTDA, 2000. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
DOS SANTOS, Winderson Eugênio.,José Hamilton Chaves Gorgulho Júnior. 
Robótica Industrial - Fundamentos, Tecnologias, Programação. Mc Graw Hill, 
2015. 
LAMB, Frank. Automação Industrial na Prática. Eixo Controle e Processos 
Industriais. Mc Graw Hill, 2015 
MCKERROW, P. Introduction to Robotics. Addison-Wesley, 1993. 
GONZALES, K. Fu, R.  Robotics: Control, Sensing, Vision, and Intelligence. C. 
Lee, McGraw-Hill, 1987. 



 

 

 

SCIAVICCO, L., B. Siciliano. Modeling and Control of Robot Manipulators. 
McGraw-Hill, 1996. 
 
ITE320 - ROBÓTICA INDUSTRIAL II 
 
EMENTA 
Introdução à robótica móvel; sensores e atuadores, cinemática e dinâmica de 
robôs móveis; controle de robôs móveis; arquitetura de controle híbridas; 
planejamento de rotas e trajetórias; mapeamento e localização; robótica 
cooperativa, distribuída e assistiva; robôs bípedes; robôs submarinos; robôs 
aéreos; robótica bio-inspirada. 
 
OBJETIVO GERAL 
Conhecer e aplicar os fundamentos da robótica móvel para modelagem 
construção e programação de robôs móveis e bio-inspirados. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Compreender os conceitos da robótica móvel; 
2. Entender os processos matemáticos da cinemática de um robô móvel; 
3. Executar modelagem de movimentos e traçar rotas para robôs móveis; 
4. Programar um robô móvel. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
NIKU, Saeed B. Introdução à robótica: análise, controle, aplicações. São 
Paulo, LTC, 2013. 
MATARIC, Maja J. et al. Introdução à robótica. 2014. 
ROMERO, Roseli, Aparecida F., Edson Prestes, Fernando Osório e Denis 
Fernando Wolf.  Robótica Móvel. LTC Editora, 2014. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
ROSARIO, João Mauricio. Robótica Industrial I Modelagem, Utilização e 
Programação. Editora Baraúna, 2010. 
DOS SANTOS, Winderson Eugênio.,José Hamilton Chaves Gorgulho Júnior. 
Robótica Industrial - Fundamentos, Tecnologias, Programação. Mc Graw Hill, 
2015. 
LAMB, Frank. Automação Industrial na Prática. Eixo Controle e Processos 
Industriais. Mc Graw Hill, 2015 
MCKERROW, P. Introduction to Robotics. Addison-Wesley, 1993. 
GONZALES, K. Fu, R.  Robotics: Control, Sensing, Vision, and Intelligence. C. 
Lee, McGraw-Hill, 1987. 
 
ITE321 - REDES INDUSTRIAIS 
 
EMENTA 
Introdução geral às redes industriais; comunicação digital; arquitetura de redes 
industriais, protocolos de comunicação para redes industriais, meios físicos de 
transmissão, projeto de redes industriais. 
 
OBJETIVO GERAL 



 

 

 

Capacitar o aluno a especificar, analisar e manter redes de comunicação 
industriais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Conhecer os conceitos fundamentais e hierarquia de aplicação de redes 
industriais 
2. Compreender a funcionalidade dos protocolos de comunicação das 
redes industriais 
3. Conhecer e especificar redes industriais para aplicações de automação 
e controle 
4. Avaliar e comparar criticamente sistemas que utilizam esses protocolos. 
 
REFERÊNCIA BÁSICA 
ALBUQUERQUE, P. U. B.; ALEXANDRIA, A. R. Redes Industriais. 1ª Edição. 
Ensino Profissional, 2009. 
TANENBAUM, A. S. Redes de Computadores. Tradução da 4ª Edição 
Americana. Editora Campus, 2003. 
Electronics Industries Association (EIA). EIA-RS511 - Manufacturing Message 
Specification. Draft 6, May 1987 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
WILAMOWSKI, B.M., J. D. Irwin. Industrial communication systems, The 
Industrial Electronics Handbook,  Second Edition, Taylor and Francis/CRC 
Press. 2011. 
RAMOS, J.S.B. Instrumentação Eletrônica sem Fio -Transmitindo Dados 
com Módulos XBee ZigBee e PIC16F877A. Editora Érica, ed., 2012. 
ROSARIO, JOAO MAURICIO. Automação industrial. Editora Baraúna, 2009. 
Natale, F. Automação Industrial. 2ed. Editora Erica, São Paulo, (2000) 
LUGLI, Alexandre Baratella, SANTOS, Max M. Dias. Redes Industriais Para 
Automação Industrial: AS-I, PROFIBUS E PROFINET. 1ed. Editora Erica, 
2010. 
SOARES, L.F.G.; LEMOS, G.; COLCHER, S. Redes de Computadores: das 
LANs, MANs e WANs às redes ATM. 2a Edição. Editora Campus, 1995. 
 
 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 
ITE301 - ERGONOMIA II – ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO 
APLICADA A SITUAÇÕES REAIS 
 

EMENTA 
Ação ergonômica e análise do trabalho. Metodologias de diagnóstico rápido; 
Trabalho, tarefa e atividade. Método da Análise Ergonômica do Trabalho. 
Instrução da demanda e planejamento da intervenção ergonômica. 
Funcionamento da organização e características da população trabalhadora. 
Observações abertas e globais das situações de trabalho. Elaboração do pré-
diagnóstico e das observações sistemáticas. Validação. Diagnóstico, 
transformação e acompanhamento das situações de trabalho. 
 



 

 

 

OBJETIVO  
Proporcionar o contato com as bases metodológicas da Análise Ergonômica do 
Trabalho, estimulando a conhecer mais sobre trabalho, tarefa e atividade por 
meio de análises de situações reais de trabalho. 
 

REFERÊNCIA BÁSICA 
IIDA, Itiro. Ergonomia Projeto e Produção. 2ª EDIÇÃO. São Paulo: Edgar 
Blucher, 2005. 
GUÉRIN, F. et al. Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da 
ergonomia. São Paulo: Blücher: Fundação Vanzolini, 2001.  
FALZON, Pierre. Ergonomia. São Paulo: Edgar Blucher, 2007. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 

KROEMER, K. H. E.; GRANDJEAN, E. Manual de Ergonomia: adaptando o 
trabalho ao homem. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
ABRAHÃO, J. ; SZNELWAR, L. I. ; SILVANO, A.; SAMET, M. ;  PINHO, D. 
Introdução à Ergonomia: da Prática à Teoria. São Paulo: Edgard Blucher, 
2009. 
BARNES, Ralph M. Estudo de movimentos e de tempos: projeto e medida 
do trabalho. Edgard Blucher. 1999. 
DUL, J., WEERDMEESTER, B. Ergonomia Prática, 2ª. Edição. São Paulo: 
Edgar Blucher, 2004. 
Artigos científicos e trabalhos de conferência na área de engenharia de 
produção e afins. 
 

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: 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. 
 

OBJETIVO 
Realizar estudo introdutório na área da construção naval. 
 

REFERÊNCIA BÁSICA 
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. 

 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
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., 
ButterworthHeinemann, 2001. 
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. 
 

ITE098 - RECURSOS ENERGÉTICOS 

EMENTA 
Recursos renováveis e não renováveis. Caracterização e aproveitamento 
sustentável dos recursos naturais. Consumo de energia e efeitos ambientais. 
Energias renováveis. 
 

OBJETIVO 

Construir conhecimentos para a aquisição, projeto e utilização dos recursos 
energéticos e equipamentos de geração de energia. 
 

REFERÊNCIA BÁSICA 

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. 
 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 

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. 
 

ITE305 - TÓPICOS ESPECIAIS EM QUALIDADE 

EMENTA 



 

 

 

Temas atuais na área da qualidade nas suas diversas áreas de aplicação. 
 

OBJETIVO 
Estudar os tópicos especiais relacionados à qualidade 
 

REFERÊNCIA BÁSICA 

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. 
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 

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. 
OAKLAND, J. Gerenciamento da qualidade total. São Paulo: Nobel, 1994. 
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. 
Artigos científicos e trabalhos de conferência nacionais e internacionais com 
tema qualidade. 
 

ITE308 - TÓPICOS ESPECIAIS PARA O ENADE 

EMENTA 
Temas atuais na área de engenharia de produção, além dos tópicos abordados 
nas últimas provas do Enade. 
 

OBJETIVO 
Estudar os tópicos recentes de engenharia de produção com vistas a preparar 
os alunos para o exame do Enade. 
 

REFERÊNCIA BÁSICA 

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. 
SLACK, N.; et. al. Administração da produção. 2ª. Ed. São Paulo: Atlas. 
2009. 
 



 

 

 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 

CHASE, Richard B.; JACOBS, F. Robert; AQUILANO, Nicholas J. 
Administração da Produção para a Vantagem Competitiva. São Paulo: 
McGraw-Hill, 2006. 11ª edição.  
CORRÊA, Henrique L. et al. Planejamento, programação e controle da 
produção: MRP II / ERP.  São Paulo: Atlas, 1999.  
MEREDITH, J.R.; SHAFER, S.M.  Administração da produção para MBAs. 
Porto Alegre: Bookman, 2002.  
MOREIRA, Daniel.  Administração da produção e operações.  São Paulo: 
Thomson-Pioneira, 2000.  
STEVENSON, William J.  Administração das operações de produção.  Rio 
de Janeiro: LTC, 2001. 
Artigos científicos e trabalhos de conferência nacionais e internacionais com 
temas atuais da área de engenharia de produção. 
 

ITE307 - TÓPICOS ESPECIAIS EM LOGÍSTICA E SCM 

EMENTA 
Temas atuais na área de logística e supply chain management nas suas 
diversas áreas de aplicação. 
 

OBJETIVO 
Estudar os tópicos especiais relacionados à logística e supply chain 
management 
 

REFERÊNCIA BÁSICA 
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística 
empresarial. 5. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 616 p. 
CHOPRA, S., MEINDL, P. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: 
estratégia, planejamento e operações. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 
519 p. 
FLEURY, P. Logística empresarial: a perspectiva brasileira. 1. ed. São Paulo: 
Atlas, 2000. 372 p. 
 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
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. 
Artigos científicos e trabalhos de conferência nacionais e internacionais com 
tema logística e supply chain management. 



 

 

 

 

ITE306 - TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO DA PRODUÇÃO 

EMENTA 
Temas atuais na área de gestão da produção nas suas diversas áreas de 
aplicação. 
 

OBJETIVO 
Estudar os tópicos especiais relacionados à gestão da produção 
 

REFERÊNCIA BÁSICA 

TUBINO, D.F. Sistemas de Produção: A Produtividade no Chão de Fábrica. 
Porto Alegre: Bookman, 1999. 
CORRÊA, H.L.; GIANESI, I.G.N. Planejamento, programação e controle da 
produção. São Paulo: Atlas, 1999. 
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
LIKER, J.K. et al. O modelo Toyota: 14 princípios de gestão do maior 
fabricante do mundo. Porto Alegre. Bookman, 2005. 
GAITHER, Norman; FRAZIER, Greg. Administração da produção e 
operações. 8 ed. São Paulo: Pioneira e Thomson, Learning, 2002. 
LUSTOSA, L.P.; MESQUITA, M.A.; QUELHAS, O.L.G.; OLIVEIRA, R.J.; 
Planejamento e Controle da Produção, Elsevier, Porto Alegre, 2008. 
CHASE, Richard B.; JACOBS, F. Robert; AQUILANO, Nicholas J. 
Administração da Produção para a Vantagem Competitiva. São Paulo: 
McGraw-Hill, 2006. 11ª edição.  
Artigos científicos e trabalhos de conferência nacionais e internacionais com o 
tema gestão da produção. 

 

ITE302 - GESTÃO DO CONHECIMENTO 

EMENTA 
Noção de Trabalho nas Organizações; A relação entre tecnologia e trabalho; 
Fundamentos da Gestão do Conhecimento; Aprendizagem nas Organizações; 
Noção de Competências; Tipos de competências: individuais, gerenciais e 
organizacionais; Gestão de Competências; Culturas e Valores Organizacionais 
na Gestão do Conhecimento; Capital Intelectual e Gestão de Competências; 
Inteligência Organizacional e competitividade. 
 

OBJETIVO 
Compreender as novas formas de se gerenciar pessoas por meio da 
valorização do capital humano; neste sentido, conceitos como competências, 
aprendizagem, conhecimento, cultura e valores organizacionais e individuais 
são importantes para gerenciar o capital humano nas organizações.  
 
 



 

 

 

REFERÊNCIA BÁSICA 

DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conhecimento empresarial: 
como as organizações gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janeiro, RJ: 
Campus, 2012. 
NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de conhecimento na 
empresa: como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. 10. 
ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
TERRA, José Cláudio Cyrineu. Gestão do conhecimento: o grande desafio 
empresarial: inclui o modelo das sete dimensões da gestão do conhecimento. 
5. ed. rev. e atual. Sao Paulo, SP: Negócio; Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2005. 
 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
SENGE, Peter M. A quinta disciplina: arte e prática da organização que 
aprende. 28. ed. Rio de Janeiro, RJ: Bestseller, 2012. 
INTELIGÊNCIA organizacional e competitiva. Brasília, DF: Ed. UnB, 2001. 
MAGGI, Bruno; DWYER, Tom; CARUSO, Luiz Antonio Cruz. Trabalho, 
tecnologia e organização. São Paulo: Blucher, 2007. 
DRUCKER, Peter Ferdinand; STALK, George; NONAKA, Ikujiro; ARGYRIS, 
Chris. Aprendizado organizacional: gestão de pessoas para a inovação 
contínua. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 322 p. (Harvard business review 
book) 
GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas. Atlas, São Paulo, 2002. 
 

ITE056 - GESTÃO DE PESSOAS 

EMENTA 
Introdução à gestão de pessoas. Motivação e necessidades humanas. Estilos 
de liderança. Liderança situacional. Inteligência emocional. Comunicação. 
Delegação. Formação e trabalho de equipes. Introdução às funções de 
recursos humanos. Retenção e promoção de pessoas. Plano de cargos e 
salários: estrutura, pesquisa salarial e descrição de cargos e remuneração 
variável. Modelos de gestão de desempenho. Seleção e demissão de pessoal. 
 
OBJETIVO 
Desenvolver no aluno, a autoconsciência quando a necessidade de incorporar 
técnicas de liderança, motivação e relacionamento humano, quando no 
exercício da função gerencial. 
 

REFERÊNCIA BÁSICA 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 
525 p. 
GIL, Antonio Carlos. Administração de recursos humanos: um enfoque 
profissional. São Paulo: Atlas, 1994. 167 p. 
MANUAL de Gestão de Pessoas e Equipes: estratégias e tendências. 6. ed. 
São Paulo: Editora Gente, [2002]. 632 p. 

 

RFERÊNCIA COMPLEMENTAR 



 

 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 4. ed. rev. 
e atual. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2007. 411p. 
DRUCKER, Peter Ferdinand; STALK, George; NONAKA, Ikujiro; ARGYRIS, 
Chris. Aprendizado organizacional: gestão de pessoas para a inovação 
contínua. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 322 p. (Harvard business review 
book) 
GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas. Atlas, São Paulo, 2002. 
GOLEMAN, Daniel. Inteligência Emocional. Objetiva, Rio de Janeiro, 1995. 
ROBBINS, Stephen. Comportamento Organizacional, LCT, Rio de Janeiro, 
2000. 

 

ITE304 - GESTÃO DE CARREIRAS 

EMENTA 
Mercado local versus mercado global. As lógicas que movem as relações de 
trabalho. As novas moedas de troca na relação indivíduo-organização. A 
organização e a necessidade de novo perfil do executivo global. Valores 
individuais versus valores organizacionais. Planejamento pessoal e visão de 
futuro. Auto-consciência e autonomia nas decisões relacionadas à carreira. 
Âncoras de carreira. A carreira e a complexidade. Como avaliar os principais 
parâmetros de sua carreira. Como potencializar sua empregabilidade. Plano de 
visão pessoal e profissional de futuro. Coaching. Mentoring. 
 

OBJETIVO 
Desenvolver no aluno real percepção do mercado de trabalho e a relação da 
construção de sua empregabilidade ao longo do curso. 
 

REFERÊNCIA BÁSICA 
ARAUJO FILHO, Geraldo Ferreira de. Empreendedorismo criativo: a nova 
dimensão da empregabilidade. Rio de Janeiro, RJ: Ciência Moderna, 2007. 558 
p. 
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser 
empreendedor, inovar e se diferenciar em organizações estabelecidas. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2003. 183 p. 
GOMES, Luiz Flavio Autran Monteiro; GONZÁLEZ ARAYA, Marcela Cecilia; 
CARIGNANO, Claudia. Tomada de decisões em cenários complexos: 
introdução aos métodos discretos do apoio multicritério à decisão. São Paulo: 
Thomson Learning, 2004. 168 p. 
 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
PINCHOT III, Gifford; Nivaldo Montingelli Jr. Intrapreneuring: por que você não 
precisa deixar a empresa para tornar-se um empreendedor. São Paulo: 
HARBRA, 1989. 312 p. 
ALMEIDA, Flávio de. Como ser empreendedor de sucesso: como fazer a sua 
estrela brilhar. Belo Horizonte: Leitura, 2001. 144 p. (Negócios & empresas) 
CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando com as pessoas: transformando o 
executivo em um excelente gestor de pessoas. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 
2004. 335 p. 



 

 

 

DILTS, Robert; EPSTEIN, Todd; DILTS, Robert W. Ferramentas para 
sonhadores: estratégias para criatividade e a estrutura da inovação. Rio de 
Janeiro: Rocco, [2004?]. 358 p. 
DRUCKER, Peter Ferdinand; STALK, George; NONAKA, Ikujiro; ARGYRIS, 
Chris. Aprendizado organizacional: gestão de pessoas para a inovação 
contínua. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 322 p. (Harvard business review 
book). 

 

ITE300 - HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

EMENTA 
O Acidente de trabalho e seu impacto socioeconômico-ambiental. Conceitos de 
segurança do trabalho. Sistemas de gestão de segurança e saúde do trabalho. 
Técnicas de gestão de riscos. Organização de serviços de segurança e saúde 
do trabalho. Proteção contra riscos gerados por máquinas. Proteção contra 
choques elétricos. Proteção contra incêndio e explosões. Proteção contra 
riscos químicos. Proteção contra o calor. Proteção contra ruídos. Proteção 
contra radiações. Equipamentos de proteção individual.  
 

OBJETIVO 
Permitir a compreensão e a importância do gerenciamento da Segurança do 
Trabalho nas diversas áreas da Engenharia, visando sua aplicação na 
atividade profissional, e elevando seus conceitos e qualidades em habilitação 
profissional. 
 

REFERÊNCIA BÁSICA 

MASCULO, F. S.; MATTOS, U. A. O. (Org.). Higiene e segurança do 
trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier/Abepro, 2011.  
BREVIGLIERO, Ezio; POSSEBON, José; SPINELLI, Robson. Higiene 
ocupacional: agentes biológicos, químicos e físicos . São Paulo: SENAC São 
Paulo, 2010. 422 p. 
SALIBA, Tuffi Messias. Curso básico de segurança e higiene ocupacional. 
São Paulo: LTr, 2004. 453 p. 
 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2006. 
CAMPANHOLE, H. L., CAMPANHOLE, A. Consolidação das Leis do 
Trabalho e Legislação Complementar. 104. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
FUNDACENTRO. Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho. São 
Paulo: Fundacentro, 1981. 
WISNER, A. A Inteligência no Trabalho. São Paulo: Fundacentro, 1994. 
BARNES, Ralph M. Estudo de movimentos e de tempos: projeto e medida 
do trabalho. Edgard Blucher. 1999. 

 

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. 

 

OBJETIVO 
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. 

 

REFERÊNCIA BÁSICA 
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]. 

 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
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. 
SACKS, Oliver. Tradução: MOTTA, Laura Teixeira. Vendo Vozes: uma viagem 
ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.  
Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trílingue da Língua de Sinais Brasileira. Vol. 
I e II São Paulo: EDUSP,2001. 

 

ITE309 - MARKETING PARA ENGENHARIAS 

EMENTA 
Conceitos e definições de marketing. Plano de marketing. Estratégias e 
posicionamento de marketing. Marketing para serviços e digital. Marketing de 
relacionamento. Pesquisa de mercado. Comportamento do consumidor. 
Composto de Marketing. Marketing e projeto de produto. 
 

OBJETIVO GERAL 
A partir dos fundamentos do marketing, prover ferramentas de análise 
mercadológica de forma a permitir a integração com as demais funções e 
atuações do engenheiro de produção, inclusive o planejamento e o projeto de 
produto. 



 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Compreender a importância do composto e pano de marketing; 
2. Identificar o comportamento do consumidor; 
3. Apontar a importância do marketing para a estratégia e o 

desenvolvimento de produtos; 
4. Desenvolver competências de visão sistêmica, previsão, interação entre 

os sistermas. 
 

REFERÊNCIA BÁSICA 
KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. 10. 
ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2000. 764 p. 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 12. ed. 
São Paulo, SP: Prentice-Hall, 2006. 750 p. 
CHURCHILL, Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para os 
clientes. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 626 p. 
 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, 
implementação e controle. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 676p. 
LAS CASAS, Alexandre L. Administração de Marketing – Conceitos, 
Planejamento e Aplicações À Realidade Brasileira. São Paulo: Atlas, 2006. 
KOTLER, P. ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing.9ºedição. São 
Paulo: Editora Pearson 2004. 
HAWKINS, Del I. MOTHERSBAUGH, David L. BEST, Roger 
J. Comportamento do Consumidor – Construindo a Estratégia de 
Marketing. 10ºEdição. Rio de Janeiro Elsevier, 2007. 
AMBROSIO, Vicente. Plano de Marketing – Um Roteiro para a Ação..São 
Paulo: Pearson, 2007. 

 

ITS015 - DIREITO E LEGISLAÇÃO 

EMENTA 
Noções de legislação trabalhistas, comercial e fiscal. Crime e abuso na área de 
Sistemas de Informação. Propriedade intelectual e Legislação na área de 
informática. 
 

OBJETIVO 
Proporcionar conhecimentos dos alunos do curso de Sistemas de Informação 
com relação aos conceitos e praticas da área de direito e legislação, 
desenvolvimento. 
 

REFERÊNCIA BÁSICA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Informática. Editora Atlas. São Paulo, 
2007. 
PAESANI,Liliana Minardi. Direito e Internet. Editoria Atlas. São Paulo, 2006. 



 

 

 

 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
CABRAL,P. A nova lei de direitos autorais. Porto Alegre, RS: SAGRA,1999. 
GANDELMAN,H. De Gutenberg á Internet: Direitos Autorais na Era Digital. 
Rio de Janeiro: Record,1997. 
MOEERS, C. N. Software de Computação e Copyright. [S.L]: SUCESU, 
1975. 
PARKER, D. B. Crime por computador. Rio de Janeiro: Agents, 1977. 
TENÓRIO, I. S. Direito e Cibernética. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1975. 

 

ITE303 - SEIS SIGMA 

EMENTA 
Visão geral do método Seis Sigma e suas ferramentas. Fundamentos de 
Controle Estatístico da Qualidade de Processos. Gráficos de controle para 
variáveis. Capacidade de processos da Fabricação. Capacidade de sistemas 
de medição. Inspeção por amostragem. Experimentação para a melhoria da 
qualidade de produto e processo.  
 

OBJETIVO 
Fornecer uma visão sistêmica e abrangente do método seis sigma, suas 
interfaces e ferramentas. 
 

REFERÊNCIA BÁSICA 
GEORGE, M. L.  Lean Seis Sigma para Serviços. São Paulo: Qualitymark, 
2004. 
WERKEMA, C. Lean Seis Sigma – Introdução às ferramentas do Lean 
Manufacturing. São Paulo:Werkema Ed. 2006. 
ECKES, G. A revolução Seis Sigma: O método que levou a GE e outras 
empresas a transformar processos em lucros. Tradução do livro: The Six Sigma 
Revolution. Por Reynaldo Cavalheiro Marcondes. Rio de Janeiro: Campus, 
2001. 
 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
PALADY, P. FMEA: Análise dos Modos de Falha e Efeitos: Prevendo e 
Prevenindo Problemas antes que ocorram. São Paulo: IMAM, p 270. 1997. 
PANDE, P. S.; NEUMAN, R. P.; CAVANAGH, R. R.. Estratégia Seis Sigma: 
como a GE, a Motorola e outras grandes empresas estão aguçando seu 
desempenho. Qualitymark. Rio de Janeiro. 2001. 
ROTONDARO, R. G. Seis Sigma: Estratégia Gerencial para a Melhoria de 
Processos, Produtos e Serviços. 1. Ed. São Paulo: Editora Atlas S.A. 2002. 
CHASE, Richard B.; JACOBS, F. Robert; AQUILANO, Nicholas J. 
Administração da Produção para a Vantagem Competitiva. São Paulo: 
McGraw-Hill, 2006. 11ª edição.  
CORRÊA, Henrique L. et al. Planejamento, programação e controle da 
produção: MRP II / ERP.  São Paulo: Atlas, 1999.  
 
 



 

 

 

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 
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. 
 
 
 



 

 

 

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 desenvolvidos nas diversas disciplinas nos núcleos básico, 

profissionalizante e específico, além de visitas técnicas, práticas de campo e 

demais atividades institucionalizadas. 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, por meio 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. 

 

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.  

 

 

 



 

 

 

Flexibilização  

 

A organização curricular do curso de Engenharia de Produção apresenta 

flexibilidade, na medida em que permite ao aluno a escolha de 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.  

Como diferencial de flexibilização, os alunos terão a opção de escolha de 

uma linha de concentração dentre as três linhas do curso de engenharia de 

produção e mencionadas anteriormente (Seção 3), a saber: (1) gerência da 

produção, (2) logística e transporte e (3) automação industrial. 

Essa escolha ocorrerá no 8º semestre e durante três semestres (8º ao 

10º) os alunos cursarão quatro disciplinas específicas dessas áreas de 

concentração para se especializar. Desta forma, espera-se formar profissionais 

mais capacitados para atuar no mercado de trabalho em uma dessas três 

áreas da engenharia de produção que consideram os aspectos de 

potencialidades local, regional e global. 

 

3.1 Princípios Orientadores do Processo de Ensino-

Aprendizagem e da Avaliação 

 

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.  



 

 

 

Dentre as estratégias para alcançar a Política de Ensino estão: 

 

➢ 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 indústrias 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 REFERÊNCIAs em língua inglesa e outros idiomas 

relevantes para a Engenharia.  
➢ Promover a capacitação pedagógica dos professores por meio 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. 
 

 

3.2 Procedimentos de Avaliação 

 

3.2.1 Sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem  

 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem infere a articulação 

dos docentes no planejamento e no desenvolvimento das atividades, 

estabelecendo critérios, didáticas e instrumentos avaliativos da aprendizagem 

dos discentes. 



 

 

 

Estes procedimentos estão pautados nos critérios de avaliação vigentes 

na UFAM. Não obstante, foram estabelecidas normas específicas para as 

unidades localizadas fora da sede. De acordo com a Resolução CONSAD nº 

009, de 03 de agosto de 2009, que regulamenta o funcionamento das Unidades 

Acadêmicas localizadas fora da sede e dá outras providências. 

 

 

3.2.2 Sistema de avaliação do projeto do curso 

 

O processo de acompanhamento e avaliação se dará em quatro 

aspectos:  

1. Do próprio projeto pedagógico de curso; 
2. Do processo de ensino-aprendizagem;  
3. Do diagnóstico do curso; 
4. Da adequação da infraestrutura 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 curso de Engenharia de Produção será avaliado por duas instâncias, a 

saber, externa e interna. Do ponto de vista externo, o curso conta com a 

avaliação feita pelos discentes no portal do aluno, no site da UFAM e a 

autoavaliação dos professores no portal do professor. 

Internamente, o Projeto Político Pedagógico ora proposto pressupõe o 

acompanhamento por meio do Núcleo Docente Estruturante (NDE) responsável 

por averiguar frequentemente o desempenho do curso, 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. 

 

3.2.3 Tecnologias de informação e comunicação – TICs – no 

processo ensino-aprendizagem 

 



 

 

 

Um dos fatores que mais desmotivam os alunos é a apresentação de 

muita teoria sem atividades de aplicação. É, também, a falta de avaliação 

crítica das atividades por ele desenvolvidas. Essa avaliação pode ser 

introduzida através de interação dos alunos com seus pares. A colaboração 

entre pares é essencial para a aprendizagem. 

Nesse caso, a inovação no ambiente de aprendizagem tem que basear-se 

no desenvolvimento de experiências mais ricas, envolvendo os alunos em 

muitas atividades práticas. Tem que ser capaz de motivar os alunos 

desinteressados, desafiá-los e fasciná-los, criando experiências realísticas e 

contextualizadas. 

Nesse contexto, os professores do curso de engenharia de produção 

serão estimulados a disponibilizar em meio virtual o material apresentado em 

sala de aula, planos de ensino, calendário de atividades, material 

complementar, entre outros. Os mesmos devem utilizar recursos tais como: 

data show, caixa de som amplificada. O instituto dispõe de uma rede para 

compartilhamento de arquivos, materiais de aula e materiais de apoio 

disponibilizados por meio da intranet, servindo como repositório de apoio à 

aprendizagem e para comunicação dos professores e alunos. 

 

3.3 Estratégias de fomento ao empreendedorismo e à inovação 

tecnológica 

Considerando que entre os objetivos específicos do curso citam-se, entre 

outras, as necessidades de proporcionar condições para a formação de 

liderança e compreender com naturalidade o surgimento de novas tecnologias 

e métodos, os alunos do curso de engenharia de produção precisam ter 

conhecimento sobre o empreendedorismo. 

Para o desenvolvimento da atitude empreendedora entre os alunos deste 

curso é oferecida a disciplina de empreendedorismo e inovação com carga 

horária de 60 horas. O objetivo dessa disciplina é proporcionar um conceito 

abrangente e crítico de empreendedorismo e inovação a partir do 



 

 

 

desenvolvimento de habilidades empreendedoras. No desenvolvimento dessa 

disciplina são trabalhados temas, tais como: empreendedorismo e novos 

negócios; empreendedorismo de base tecnológica; planos de negócios 

simplificados; criação e lançamento de uma empresa no mercado; 

característica do empreendedor e exercício de negociação. 

Ademais, a coordenação do curso em conjunto com os docentes incentiva 

os discentes na participação em jogos de empresas que ocorrem 

nacionalmente e apoiados pela ABEPRO, empresas multinacionais e demais 

instituições públicas e privadas. 

 

3.4 Estratégias De Fomento ao Desenvolvimento Sustentável e ao 

Cooperativismo 

 

Como estratégias para o fomento do desenvolvimento sustentável e ao 

cooperativismo, o curso realizará atividades de extensão voltadas a esses dois 

temas e ambos são tratados em diversas disciplinas, tais como, Introdução à 

Engenharia de Produção, Gestão Ambiental, Planejamento do Produto, 

Ergonomia e Ética, ambiente e sociedade.  

 Esses temas já estão presentes nos eixos de atuação dos engenheiros 

de produção definidos pela ABEPRO. 

 

3.5 O Processo de Construção do Conhecimento em Sala de Aula 

 

A concepção da maioria dos currículos atuais é pluridisciplinar. Os 

documentos que fundamentam a proposição de novos currículos, utilizando um 

novo paradigma para o ensino superior, em nível mundial, adotam o conceito 

de transdisciplinaridade, difícil de ser implantado. No entanto, este Projeto 

Pedagógico enfoca a interdisciplinaridade. 

Diversos modelos de currículos interdisciplinares podem ser propostos. 

São exemplos, os modelos centrados na aquisição de um conhecimento mais 



 

 

 

globalizado, os voltados para interesses de mercado, os multiculturais, os 

voltados para a tecnologia e aqueles voltados para a resolução de problemas. 

O presente Projeto Pedagógico, embora utilize uma estrutura curricular 

híbrida, tem como objetivo final levar o discente a aprender e a aplicar as 

habilidades e conhecimentos adquiridos. 

 

Interdisciplinaridade 

No início do aprendizado, a construção do conhecimento é 

proporcionada dentro das disciplinas tradicionais. Este Projeto Pedagógico 

engloba vários conceitos, objetivando formar o profissional para o mundo do 

trabalho (aprender a fazer), para a vida em comunidade (aprender a viver em 

sociedade), para aprender a ser (conhecer a si mesmo e adquirir autonomia) e 

para aprender a conhecer (absorver mudanças). São exemplos de abordagens: 

 

➢ Multidisciplinaridade, na qual as disciplinas aparecem justapostas com 
uma temática comum, porém, sem interação entre as mesmas. 

➢ Pluridisciplinaridade, apresentando sinais de uma pequena cooperação 
intuitiva. 

➢ Interdisciplinaridade, que pressupõe integração entre as disciplinas. 
➢ Transdisciplinaridade, mais abrangente, onde o importante são os eixos 

integradores das áreas de conhecimento e o conceito de disciplina é 
mais difuso. 

➢ Transversalidade, que pressupõe ações de integração entre as 
disciplinas por meio de temas como ética, meio ambiente, pluralidade 
cultural, saúde, trabalho e consumo. 
 
 

Os conceitos ministrados em uma disciplina tradicional devem se relacionar 

com a realidade do educando, facilitando analogias entre os conteúdos vistos 

na graduação e os problemas que existem em sua comunidade. Aspectos da 

realidade podem ser simulados a partir de situações-problemas, de atividades 

desenvolvidas em laboratórios, de projetos desenvolvidos ou da participação 

em atividades de extensão e/ou iniciação científica. Tais analogias podem 

convergir para a formação de profissionais com aptidões relacionadas neste 

Projeto Pedagógico e as competências relevantes para ingressarem no 

mercado de trabalho. 

 



 

 

 

3.6 Atividades Complementares 

A Resolução Nº 018/2007 – CEG/CONSEP de 01 de agosto de 2007 

regulamenta as atividades complementares dos cursos de graduação da UFAM 

e está apresentada anexa a este documento (ANEXO J). Para fins de 

integralização do curso, o aluno necessita comprovar a participação/realização 

de 200 horas em atividades curriculares complementares, segundo resolução 

própria do Colegiado do Curso (ANEXO N). 

 

3.7 Articulação com as Atividades de Pesquisa e Extensão 

 

As atividades de pesquisa dos docentes comprometidos com o curso 

estão sendo estruturadas em torno de grupos de pesquisa. Cada grupo de 

pesquisa pode ser composto por professores, pesquisadores e estudantes de 

pós-graduação e graduação. Os grupos formados no âmbito do ICET podem se 

dedicar a temáticas variadas, como a gestão da qualidade, o planejamento e 

controle da produção, gestão da inovação, ergonomia ou a objetos específicos, 

como a logística regional e a automação industrial, entre outras. 

Os estudantes de graduação ao ingressarem nos grupos de pesquisa 

multidisciplinares passam a participar ativamente de atividades de pesquisa 

que os qualificarão como pesquisadores ou profissionais questionadores e de 

alta qualidade no ambiente organizacional. 

As atividades de extensão são importantes não apenas como meio de 

difusão do conhecimento gerado na universidade, mas também como 

mecanismo de aproximação da realidade e de enriquecimento da prática 

docente. O contato mais prolongado oferecido pelos projetos de extensão que 

os docentes e estudantes de Engenharia de Produção poderão se aproximar 

da prática profissional e com a riqueza da problemática da região. 

Atualmente, o curso de engenharia de produção conta com o seguinte 

grupo de pesquisa formado no âmbito do ICET: 

 

 



 

 

 

Grupo Objetivos 

Núcleo de Pesquisa 
em Economia, 
Tecnologia, Gestão 
e Inovação (NETGI) 

1. Promover a capacitação e o treinamento de recursos 
humanos, com ênfase nas áreas de engenharia de 
produção, economia, tecnologia, gestão e inovação, por 
meio de atividades de ensino aprovadas pelo Conselho 
de Ensino e Pesquisa da UFAM. 
2. Realizar estudos, trabalhos, pesquisa e prestação de 
serviços de consultoria e assessoria nas áreas 
supracitadas, atuando de maneira interdisciplinar e 
interinstitucional. 
3. Auxiliar nos estudos e implantação de uma política 
estadual e local de ciência, tecnologia e inovação 
(CT&I), com ênfase nas questões de interesse 
amazônico 

GED – Gestão, 
Empreendedorismo 
e Desenvolvimento 

Grupo de pesquisa que tem como objetivo impulsionar 
novos conhecimentos na área de Administração e afins, 
com a perspectiva de inovação, desenvolvimento local, 
regional e nacional, novos saberes que buscam unir as 
competências individuais na busca de metas comuns. 

 

3.8  Estágio Curricular Supervisionado 

 
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 240 (duzentos e quarenta) horas. O estudante só 

poderá se matricular na disciplina Estágio Supervisionado se estiver cursado 

180 créditos (2.700 horas) de disciplinas anteriormente. 

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 02/2017). 

 



 

 

 

3.9 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  

 

O TCC consiste em, preferencialmente, 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 

discente também poderá se utilizar do crescimento no compartilhamento de 

dados abertos como forma de realizar seu TCC a partir de informações 

disponibilizadas publicamente e pertinentes a área de engenharia de produção.  

O estudante só poderá se matricular na disciplina Trabalho de Conclusão 

de Curso - TCC se estiver cursado 180 créditos (2.700 horas) de disciplinas 

anteriormente. As normas do Trabalho de Conclusão de Curso I e II estarão 

estabelecidas no “Manual de Normas para Elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso I e II do Curso de Engenharia de Produção”. 

No caso de atividades institucionalizadas, o discente poderá realizar o 

aproveitamento de estudos para a disciplina TCC I e II mediante artigo 

convertido  e publicado em veículo de comunicação da área conforme 

resolução vigente (Resolução nº 021/2007 – CONSEPE). 

Caso o discente tenha um artigo científico completo, publicado em 

periódico (nacional ou internacional) com Qualis igual ou superior a B5, o 

mesmo deve ser na área do curso (áreas definidas pela Abepro) e deve 

apresentar corpo editorial para que possa ser aproveitado na disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso. Os documentos para fins de comprovação 

serão: (i) o artigo publicado e impresso; (ii) página que contém o corpo editorial; 

(iii) página que contém o sumário do volume e número publicado; (iv) página do 

periódico/conferência informando o ISSN e/ou DOI e (v) um documento que 

comprove o Qualis.  

Além disso, em ambos os casos de publicação, o aluno deverá 

apresentar o seu artigo, para a comunidade acadêmica do ICET, porém sem a 

necessidade de ser avaliado pela banca examinadora. Para aproveitamento do 

TCC, somente serão aceito artigos com a participação de professores do ICET 



 

 

 

em coautoria. A nota será definida pelo orientador e/ou professor da disciplina 

que ensejou o artigo. 

 

3.10 Serviços de apoio ao discente 

 

No tocante ao desenvolvimento discente e planejamento de sua carreira, 

bem como sua adaptação ao curso, assessoria psicopedagógica, assistência 

estudantil e mecanismos de interação entre docentes, tutores e discentes, a 

UFAM tem a oferecer as seguintes atividades, não computadas como 

atividades complementares: 

 

a) Tutoria Acadêmica 

O Programa de Tutoria Acadêmica do ICET tem por objetivos: ajudar o calouro 

a se integrar ao ambiente acadêmico do Instituto de Ciências Exatas e 

Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas; envolver o estudante de 

Engenharia de Produção em projeto de ensino, pesquisa, extensão ou 

inovação desenvolvidos no âmbito do ICET/UFAM; e estabelecer uma relação 

direta aluno-professor, em que o ingressante seja reconhecido como pessoa na 

sua individualidade. 

 

b) PIAP 

O Programa Institucional de Bolsas de Apoio Pedagógico (PIAP) desenvolve 

ações de caráter permanente com vistas a oferecer apoio a professores e 

estudantes dos cursos de graduação da UFAM. Tem como objetivos 

desenvolver ações de apoio pedagógico que favoreçam a permanência e a 

conclusão de cursos por estudantes da UFAM, proporcionando-lhes suporte 

didático para que superem suas necessidades básicas de aprendizagem. 

 

c) PROMES 

O Programa de Mobilidade Estudantil permite que os alunos realizem, 

temporariamente, disciplinas de seu curso de graduação em outra instituição 

federal de ensino superior. 

 



 

 

 

d) PRIMES 

O Programa Interinstitucional e Intercampi de Mobilidade Estudantil-PRIMES 

têm por objetivo operacionalizar a mobilidade de estudantes de graduação da 

UFAM e de outras Instituições de Ensino Superior - IES (exceto Instituições 

Federais de Ensino Superior Brasileira - IFES, que possuem resolução própria) 

e a mobilidade de estudantes de graduação da UFAM entre seus campi. 

 

e) JOVENS TALENTOS 

O Programa Jovens Talentos para a Ciência tem por objetivo a concessão de 

bolsas de estudos de iniciação científica a estudantes que ingressaram no 

primeiro semestre letivo nas universidades federais e institutos federais de 

educação, ciência e tecnologia. As bolsas terão duração de 12 meses, 

improrrogáveis. A expectativa é de que os bolsistas desse Programa estejam 

aptos após um ano a passarem para bolsas de Iniciação Científica, PIBID, 

PET, Programa Ciência sem Fronteiras ou outros de iniciativa da instituição. 

 

f) PECTEC 

O Programa de apoio à participação de discentes de graduação em eventos 

científicos, tecnológicos e culturais - PECTEC, objetiva incentivar os discentes 

de graduação da UFAM a participarem de eventos científicos, facilitando, 

assim, sua integração com outras IES brasileiras e incentivando a produção 

científica. 

 

g) BOLSA TRABALHO 

A Bolsa Trabalho tem a finalidade de proporcionar auxílio financeiro aos alunos 

regularmente matriculados em curso de graduação desta Universidade, 

principalmente aqueles em situação socioeconômica vulnerável. Há 

oportunidades de que as atividades estejam relacionadas ao curso de 

Engenharia de Produção. 

 

3.11 Administração acadêmica do curso 

 



 

 

 

a) Coordenador(a): 

Recomenda-se que o coordenador do curso de Bacharelado em Engenharia 

de Produção tenha formação semelhante ou afins ao do curso. Além disso, é 

desejável que o coordenador possua a maioria dos seguintes atributos: 

1. Qualificação acadêmica; 

2. Visão abrangente de todas as subáreas de conhecimento da Engenharia 

de Produção; 

3. Conhecimento das Diretrizes Curriculares Nacionais; 

4. Conhecimento da estrutura administrativa da UFAM; 

5. Participação em eventos ligados à área de Engenharia de Produção; 

6. Bom relacionamento com professores, alunos e funcionários; 

7. Conhecimento da legislação vigente; 

8. Conhecimento das metodologias de ensino em Engenharia de 

Produção; e 

9. Capacidade de propor adequações no Projeto Pedagógico a fim de 

atualizar a formação dos egressos, conforme necessidades do mercado 

de trabalho. 

 

Ao Coordenador de Curso de Graduação, além das atribuições inerentes 

à sua condição, caberá especialmente (redação do Artigo 15 da Resolução nº 

009/2009 CONSAD/UFAM): 

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; 

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. 

 



 

 

 

O coordenador do curso de Engenharia de Produção é membro nato do 

Conselho Diretor (CONDIR) do ICET, conforme Artigo 3º da Resolução nº 

009/2009 CONSAD/UFAM. Seu regime de trabalho é de 40h com dedicação 

exclusiva, dedicando ao menos 20 horas para a atividade de coordenação, 

permitindo-lhe dedicação à gestão do curso, caracterizada pelo atendimento a 

discentes e docentes, questões de ordem administrativa e de participação de 

outros órgãos superiores da instituição. 

É de competência do coordenador do curso de Engenharia de Produção 

presidir as reuniões do NDE (Art. 7º da Resolução nº 062/2011 CEG/UFAM). 

 
b) Docentes: 

O perfil do corpo docente é fundamental para o sucesso do projeto 

pedagógico de um curso. Sendo assim, o corpo docente pode ser 

caracterizado em termos da titulação, regime de trabalho e experiência. 

Logo, recomenda-se que os professores que atuarem no Ciclo Básico, 

Profissionalizante e Específico tenham formação nas áreas específicas das 

disciplinas que lecionam. Além disso, é desejável que tenham conhecimentos, 

produção científica e experiência profissional que os habilitem a promover a 

articulação entre os conteúdos desenvolvidos em suas disciplinas e a aplicação 

à Engenharia de Produção; 

Atualmente, o quadro de professores do Instituto de Ciências Exatas e 

Tecnologia da UFAM, em Itacoatiara, é formado por 120 (cento e vinte) 

docentes. A relação de nomes, qualificação e regime de trabalho dos docentes 

atualmente lotados no ICET/UFAM que ministram disciplinas para o curso de 

Engenharia de Produçao está explicitada na tabela a seguir. 

 
 

Nº Nome Qualificação Regime de Trabalho 

1 Alyson Paulo Santos Doutor Dedicação exclusiva 

2 Anna Karollyna Albino Brito Mestre Dedicação exclusiva 

3 Ana Paula Faccio Mestre Dedicação exclusiva 

4 Antônio Ubiratan Raposo da Câmara 
Alencar 

Especialista Dedicação exclusiva 

5 Ariane Batista Maquiné Graduação Dedicação exclusiva 

6 Arione Assis de Araújo Mestre Dedicação exclusiva 

7 Aurélio Izuka Zanelato Mestre Dedicação exclusiva 



 

 

 

Nº Nome Qualificação Regime de Trabalho 

8 Bruno Duarte de Oliveira Mestre Dedicação exclusiva 

9 Cássio Pereira de Paula Mestre Dedicação exclusiva 

10 Ednilce Ferreira Cruz Mendes Especialista Dedicação exclusiva 

11 Fabiane Aparecida Santos Clemente Doutor Dedicação exclusiva 

12 Fernanda Fatima Caniato Doutor Dedicação exclusiva 

13 Hidelbrando Ferreira Rodrigues Mestre Dedicação exclusiva 

14 James Roberto Chaves de Araújo Especialista Dedicação exclusiva 

15 João Marcos de Oliveira Mestre Dedicação exclusiva 

16 Joel Castro Nascimento Mestre Dedicação exclusiva 

17 Lúcio Fábio Pereira da Silva Doutor Dedicação exclusiva 

18 Maria Euziléia dos Santos Saunier Graduação 40h (substituto) 

19 Moisés Israel Belchior de Andrade 
Coelho 

Mestre Dedicação exclusiva 

20 Odinéia do Socorro Pamplona Freitas Doutor Dedicação exclusiva 

21 Paulo Assunção Silva dos Anjos Especialista Dedicação exclusiva 

22 Rallyson dos Santos Ferreira Mestre Dedicação exclusiva 

23 Rayson Rawkem da Silva Santos Graduação 40h (substituto) 

24 Reinaldo José Tonete Mestre Dedicação exclusiva 

25 Rodrigo Bíscaro Nogueira Doutor Dedicação exclusiva 

26 Rogério Jacinto de Moraes Junior Mestre Dedicação exclusiva 

27 Rute Holanda Lopes Doutor Dedicação exclusiva 

28 Sandro Simas de Jesus Mestre Dedicação exclusiva 

29 Silvina Paola Gomez Doutor Dedicação exclusiva 

30 Vandermi João Silva Mestre Dedicação exclusiva 

31 Wagner Gomes Rodrigues Júnior Doutor Dedicação exclusiva 

 

c) Corpo técnico-administrativo: 

Atualmente, o Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da UFAM possui 

diversos servidores em seu quadro técnico-administrativo. Eles são 

responsáveis pelas seguintes atribuições relativas à Graduação, sem 

considerar aquelas relativas às demais atividades do ICET em termos de 

ensino, pesquisa e extensão: 

➢ Elaboração, entrega, recebimento e arquivamento de documentos; 

➢ Organização e execução de todo o fluxo de procedimentos operacionais 

do ICET; 

➢ Elaboração e afixação de cartazes de divulgação; 

➢ Conservação do patrimônio; 

➢ Apoio na organização da cerimônia de colação de grau. 

 



 

 

 

Com relação ao curso de engenharia de produção, os seguintes técnico-

administrativos atuam diretamente no curso.  

 

Nº Nome Cargo Qualificação Regime 
de 

Trabalho 

Tempo médio 
de 

permanência 

1 Renata de 
Oliveira Teixeira 

Técnico de 
Laboratório de 
mecânica 

Bacharel em 
engenharia de 
produção 

40h 8h 

2 Guilherme 
Cavalcante de 
Souza  

Técnico de 
Laboratório de 
mecânica 

Ensino médio 
completo 

40h  8h 

3 André Tavares 
Ferreira 

Técnico de 
Laboratório de 
Física 

Licenciatura 
em ciências: 
matemática e 
física 

40h 8h 

4 Manoel Costa 
Figueiredo 

Técnico de 
Laboratório de 
Informática 

Ensino médio 
completo 

40h 8h 

5 Marcos Denilson  
de Oliveira 
Monteiro 

Técnico de 
Laboratório de 
química 

Bacharel em 
química 

40h 8h 

 

3.12  Formas de participação do Colegiado do Curso e do Núcleo Docente 

Estruturante – NDE 

 

a) Colegiado do Curso de Engenharia de Produção 

A coordenação, planejamento, acompanhamento, controle e avaliação 

das atividades de ensino do curso de Engenharia de Produção são exercidas 

pelo Colegiado do Curso, órgão autônomo e independente. O colegiado é um 

órgão de caráter deliberativo das questões de ordem administrativa e 

pedagógica do curso cuja finalidade reside em atender às demandas de seu 

corpo docente e discente, bem como tratar de matérias de interesse didático-

pedagógico, disciplinar e acadêmico. O colegiado deve deliberar e homologar 

todas as decisões a serem tomadas acerca do curso de Engenharia de 

Produção. Cabendo, ainda, homologar as decisões apresentadas pelo Núcleo 

Docente Estruturante. Logo, as reuniões do Colegiado ocorrem pelo menos 

uma vez por mês e extraordinariamente, sempre que convocado pelo 

presidente ou por solicitação da maioria dos seus membros, para que sejam 



 

 

 

expostas, discutidas e decididas determinadas situações que envolvam o 

funcionamento do curso. 

 
b) Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Produção 

As reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) desenrolam-se 

periodicamente, uma vez por semestre e extraordinariamente, sempre que 

convocado pelo presidente ou por solicitação da maioria dos seus membros. 

Dentre as atividades desenvolvidas estão: a) avaliação e atualização 

bibliográfica, b) avaliação de ementas, c) avaliação de pré-requisitos de 

disciplinas, e)avaliação de laboratórios de ensino. 

São atribuições do NDE: a) contribuir para a consolidação do perfil do 

egresso dos cursos de graduação; b) zelar pela observância da aplicação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais nos projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação; c) observar, contribuir e acompanhar a implantação, o 

desenvolvimento, avaliação e reestruturação do projeto pedagógico; d) propor 

formas de incentivo ao desenvolvimento da pesquisa e da extensão articuladas 

às necessidades da graduação e à área de conhecimento do curso. 

 

 

4. INFRAESTRUTURA 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 salas próprias deverão ser climatizadas, equipadas com quadro 

branco e data show. 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 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 por meio 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 Fenômenos de Transporte Metrologia e 
Normatização; 

b) Laboratórios de apoio ao ensino de conteúdos profissionalizantes e 
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 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 Fluido mecânicos  
➢ 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  
➢ Controle Estatístico do Processo - 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. 

 

O instituto disponibiliza infraestrutura de suporte à acessibilidade com 

rampas de acesso desde a entrada no instituto até os blocos de sala de aula e 

laboratórios, vagas de estacionamento específicas para portadores de 

necessidades especiais, além de três elevadores para acesso aos prédios dos 

blocos de professores, sala de aula e dos laboratórios.  

Para o curso de Engenharia de Produção, os laboratórios existentes das 

áreas de química, biologia, informática e engenharia poderão ser utilizados 

para atender as disciplinas práticas do núcleo básico, profissionalizante e 

específico relacionadas a essas áreas. No Bloco C do Instituto localiza-se os 

laboratórios que atendem especificamente aos cursos de engenharias 

(Produção, Software e Sanitária), composto atualmente pelos laboratórios de 

metrologia; fenômeno de transportes; eletricidade e automação; Sala do PET-

Engenharias; Coordenação da Incubadora do Instituto de Ciências Exatas e 

Tecnologia (ICETec); e Núcleo de Pesquisa em Economia, Tecnologia, Gestão 

e Inovação (NETGI). O NETGI possui softwares específicos para a área de 

engenharia de produção. 

  



 

 

 

ANEXOS 

ANEXO A - RESOLUÇÃO Nº 022/2007 CONSUNI - Cria o Curso de 

Graduação em Engenharia de Produção. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

CONSELHO UNIVERSITARIO 

 

RESOLUÇÃO Nº 022/2007 - CONSUNI 

 

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 

  



 

 

 

ANEXO B - Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia, 

Bacharelado. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

PARECER Nº CNE/CES 1362/2001 

 

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 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: 

 

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. 

 

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. 

 

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: 



 

 

 

o Algoritmos e Estruturas de Dados; 

o Bioquímica; 

o Ciência dos Materiais; 

o Circuitos Elétricos; 

o Circuitos Lógicos; 

o Compiladores; 

o Construção Civil; 

o Controle de Sistemas Dinâmicos; 

o Conversão de Energia; 

o Eletromagnetismo; 

o Eletrônica Analógica e Digital; 

o Engenharia do Produto; 

o Ergonomia e Segurança do Trabalho; 

o Estratégia e Organização; 

o Físico-química; 

o Geoprocessamento; 

o Geotecnia; 

o Gerência de Produção; 

o Gestão Ambiental; 

o Gestão Econômica; 

o Gestão de Tecnologia; 

o Hidráulica, Hidrologia Aplicada e Saneamento Básico; 

o Instrumentação; 

o Máquinas de fluxo; 

o Matemática discreta; 

o Materiais de Construção Civil; 

o Materiais de Construção Mecânica; 

o Materiais Elétricos; 

o Mecânica Aplicada; 

o Métodos Numéricos; 

o Microbiologia; 

o Mineralogia e Tratamento de Minérios; 

o Modelagem, Análise e Simulação de Sistemas; 

o Operações Unitárias; 

o Organização de computadores; 

o Paradigmas de Programação; 

o Pesquisa Operacional; 

o Processos de Fabricação; 

o Processos Químicos e Bioquímicos; 

o Qualidade; 

o Química Analítica; 

o Química Orgânica; 

o Reatores Químicos e Bioquímicos; 

o Sistemas Estruturais e Teoria das Estruturas; 



 

 

 

o Sistemas de Informação; 

o Sistemas Mecânicos; 

o Sistemas operacionais; 

o Sistemas Térmicos; 

o Tecnologia Mecânica; 

o Telecomunicações; 

o Termodinâmica Aplicada; 

o Topografia e Geodésia; 

o 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. 

 

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. 

  



 

 

 

ANEXO C - RESOLUÇÃO CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002. - Institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. 

 

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. 

 

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. 

 

§ 2º 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. 

§ 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; 

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. 

 

§ 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 

 

(*) CNE. Resolução CNE/CES 11/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de 

abril de 2002. Seção 1, p.32. 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO D - LEI Nº 5.194 de 24 DEZ 1966 – Regulamenta as profissões de 

Engenharia, Arquitetos e Engenheiros Agrônomo. 

 

LEI Nº 5.194 de 24 DEZ 1966 

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 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; 



 

 

 

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. 

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. 

§ 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. 

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. 

 

Parágrafo único - O Conselho Federal se renovará anualmente pelo terço de 

seus membros. 

 

(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 

 

 

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; 

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 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. 

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 Regional 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. 

 

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) 

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: 

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 ) 

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 desses 

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. 



 

 

 

ANEXO E - RESOLUÇÃO 218, de 29 JUN 1973 CONFEA – Discrimina 

Atividades das Diferentes Modalidades Profissionais da Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia. 

 

RESOLUÇÃO 218, de 29 JUN 1973 -  CONFEA 

 

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; 

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: 

 

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 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: 

 

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; 

 

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. 

 

 

  



 

 

 

ANEXO F - RESOLUÇÃO Nº 235, de 09 OUT 1975 CONFEA - Discrimina as 

Atividades Profissionais do Engenheiro de Produção: 

 

RESOLUÇÃO Nº 235, de 09 OUT 1975 CONFEA 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

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. 
 

RESOLUÇÃO Nº 288, de 07 DEZ 1983 CONFEA 

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. 

 

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 

  



 

 

 

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. 

 

RESOLUÇÃO Nº 1.010 de 22 AGO 2005 - CONFEA 

 

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, 

 

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). 

 

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, Resoluçõe. 

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; 

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 

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. 

 

 

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. 

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. 

 

  



 

 

 

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 Produtivos 

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 

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 

 

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 subconjunto 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 constituintes 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 3.600 (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 

 

 



 

 

 

ANEXO J - RESOLUÇÃO Nº 018/2007 CEG/CONSEPE/UFAM – Regulamenta 

as Atividades Complementares dos Cursos de Graduação da Universidade 

Federal do Amazonas. 

 

 

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; 

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 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO K - RESOLUÇÃO No. 008/2007 CONSAD/UFAM - Regulamenta o 

Funcionamento das Unidades Acadêmicas Localizadas Fora da Sede e dá 

Outras Providências. 

 

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. 

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; 

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; 

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 administração de 

pessoal, orçamentária, financeira e patrimonial da Unidade Acadêmica tendo 

como Titular o Coordenador Administrativo. 

Parágrafo 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 orçamentária 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. 

 

Parágrafo 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. 

 

 

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. 

 

Parágrafo 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; 

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 dos 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. 

 

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 

Coordenaçãodo 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. 

 

§ 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: 

 

MEE = EE1+ EE2+... EEn 

                                         N 

                          

MF= (MEE × 2) + PF  

                   3 

 

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. 

 

§ 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. 

 

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 

 

 

  



 

 

 

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 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: 

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 

  



 

 

 

ANEXO M – 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. 

 

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. 

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;  

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.  

 

 



 

 

 

ANEXO N  - RESOLUÇÃO 01/2017 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 200 

(duzentas) 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) 

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 técnicocientífico (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 

técnicocientífico. 

ATIVIDADE  
 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

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

Artigo impresso e certificado do 
evento. 
Carga Horária Máxima: 30 h (cada) 

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

Artigo impresso. Apresentação de 
cópia da capa, contracapa e índice da 
Revista (quando aplicável) 
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 certificado do 
evento. Apresentação de cópia da 
capa, contracapa e índice da Revista 
(quando aplicável). 
Carga Horária Máxima: 20 h (cada) 

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

Apresentação de cópia da capa, 
contracapa e índice do livro. 
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 institucionalizados, PIBIC e 
PIBIT. 
 

Declaração ou certificado de 
participação no projeto emitido pela 
Propesp ou pelo coordenador do 
projeto. 
Carga Horária Máxima: 30 h (cada) 

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

Declaração ou certificado de 
participação no projeto emitido por 
Instituição/Órgão responsável ou pelo 
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 

mesasredondas; em projetos de extensão e pesquisa e mediação de mesas-

redondas. 

 



 

 

 

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. 
 

Declaração de participação no projeto 
emitido pela Proext ou pelo 
coordenador do projeto. 
Carga Horária Máxima: 20 h (cada) 

8.2.Participação em Programa 
Especial de Treinamento – PET. 
 

Declaração de participação no projeto 
emitido pela Proeg ou pelo 
coordenador do PET. 
Carga Horária Máxima: 30 h (cada) 

8.3 Participação em capacitações nas 
áreas relacionados ao curso de 
engenharia de produção 

Certificado de conclusão em cursos, 
treinamentos, oficinas, e minicursos 
presenciais ou online (com código de 
rastreabilidade) em áreas relacionados 
ao curso 
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. 

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, 27/11/2017. 

 

 

  



 

 

 

ANEXO O - RESOLUÇÃO Nº 004/00 de 29 FEV 2000 - CONSEPE/UFAM - 

Estabelece normas para os estágios da Universidade do Amazonas. 

 

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 

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; 

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. 

 



 

 

 

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; 

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: 

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 

  



 

 

 

ANEXO P - RESOLUÇÃO 02/2017 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. 1º. 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. 2º. 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. 3º. O Estágio Supervisionado será cumprido em até 2 (dois) períodos 

letivos, com carga de 240 (duzentas e quarenta) 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 8 (oito) créditos. 

 

Art. 4º. Para a matrícula na disciplina Estágio Supervisionado, o aluno deverá 

ter cursado 180 créditos (2.700 horas) de disciplinas anteriormente. 

 

Art. 5º. A Coordenação Geral da disciplina Estágio Supervisionado ficará a 

cargo do Colegiado do Curso, que definirá o Professor Coordenador da 

Disciplina Estágio Supervisionado. 



 

 

 

 

Art. 6º. 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 do estágio supervisionado o Plano de Trabalho (Conforme 

o modelo “Plano de Trabalho de Estágio”) a ser entregue pelo Coordenador 

de Estágio devidamente assinado. 

c) O Coordenador de estágio 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) Ao término do Estágio, o aluno deverá apresentar Relatório Final ao 

Coordenador da Disciplina. 

e) O Coordenador do Estágio encaminhará o Relatório Final ao Professor 

Orientador que fará a avaliação. 

f) O resultado da avaliação será comunicado por escrito ao Coordenador da 

Disciplina. 

 

Art. 7º. 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 frequência da disciplina. 

 

Art. 8º. Para elaboração do Relatório Final do Estágio Supervisionado, o 

discente utilizará o modelo de “Relatório Final de Estágio” disponibilizado pelo 

Coordenador de Estágio. 



 

 

 

 

Art. 9º. A presente norma somente poderá ser alterada por meio da aprovação 

de maioria simples do Colegiado do Curso de Engenharia de Produção do 

ICET em reunião especificamente convocada para tal fim. 

 

Art. 10º. 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. 11º. 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, 27/11/2017. 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO Q – NORMATIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO I E II DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

Primeira etapa: Trabalho de Conclusão de Curso I 

O TCC será dividido em duas etapas, sendo iniciada na disciplina ITE 902 –

Trabalho de Conclusão de Curso I, penúltimo período (nono semestre), com 

carga horária de 120 horas, que exige a apresentação do pré-projeto de 

pesquisa que o aluno pretende desenvolver na disciplina ITE 903 – Trabalho de 

Conclusão de Curso II no semestre subsequente. O discente só poderá se 

matricular na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso - TCC I se estiver 

cursado 180 créditos (2.700 horas) de disciplinas anteriormente. 

Neste pré-projeto de pesquisa, o aluno deverá escolher um orientador do 

quadro de docentes do curso. Este pré-projeto deverá contemplar a seguinte 

estrutura:  

 

ELEMENTOS DE UM PROJETO DE 
PESQUISA 

Pré-
texto 

1. Folha de Rosto 
2. Sumário 

Texto 

3. Tema 
4. Problemática 
5. Hipótese (opcional) 
6. Objetivos 
 6.1 Objetivo geral 
6.2 Objetivos específicos 
 7. Justificativa  
8. Referencial teórico  
9. Metodologia 
10. Resultados Esperados 
11. Cronograma 

Pós-
texto 

Referências 
Apêndice 
Anexo 

 

No início do semestre o discente deverá encaminhar para professor da 

disciplina o Termo de Compromisso de Orientação de Trabalho de Conclusão 

de Curso I (Apêndice 1). Posteriormente, o discente juntamente com o 



 

 

 

professor-orientador deve encaminhar para professor da disciplina o Termo de 

Liberação de Apresentação do TCC I (Apêndice 2). Esse termo deverá ser 

entregue junto com os seguintes documentos: Termo de Compromisso de 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso I e Três Cópias Impressas do 

Trabalho Escrito. 

A banca examinadora deverá ser composta de três membros, sendo o 

presidente da banca o professor orientador, dois professores titulares e um 

suplente aprovados pelo colegiado do curso de Engenharia de Produção. A 

banca avaliará o trabalho (Apêndice 3) e a apresentação (Apêndice 4) do 

aluno, atribuindo notas de zero a dez, para o trabalho e para a apresentação 

pública. 

Para a defesa do TCC I, serão adotados os seguintes critérios: 

I- A defesa deverá ser aberta ao público, salvo em situações 

onde haja a necessidade de proteção intelectual do conteúdo a 

ser exposto; 

II- Aluno terá 15 minutos para sua apresentação, prorrogável por 

mais dez minutos; 

III- Após a exposição do trabalho, a banca de avaliação terá até 20 

minutos para arguição.  

A nota final do TCC I será a média aritmética da nota do trabalho escrito e 

da apresentação pública pelos membros da banca e deverá ser contabilizada 

no mapa de notas da banca (Apêndice 5) e homologada na Ata da Sessão de 

TCC I (Apêndice 6). Os casos omissos deverão ser apreciados pelo colegiado 

do curso de Engenharia de Produção. 

Caso o aluno seja reprovado (MEE < 8,0), este deverá  obrigatoriamente 

realizar a Prova Final, que consiste na reformulação do Trabalho Escrito (TE) e 

nova defesa do trabalho no formato de Apresentação Pública (AP), para a 

mesma banca avaliadora da primeira avaliação. 

Ademais, a formatação seguirá os seguintes critérios: 

➢ Atendimento à norma ABNT NBR 15287:2011; 

➢ As margens devem ser: esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior 

de 2 cm; 



 

 

 

➢ O tamanho de página deve ser A4; 

➢ Fonte tipo Arial ou Times New Roman; 

➢ Tamanho 12 (doze), justificado, com espaçamento entre linhas 1,5; 

➢ Numeração deve figurar, a partir da primeira folha da parte textual, no 

canto superior direito da folha; 

➢ Limite mínimo de 15 páginas e máximo de 25 páginas. 

Segunda etapa: Trabalho de Conclusão de Curso II 

A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II de Engenharia de 

Produção tem por objetivo a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo 

do referido curso, para a consolidação do aprendizado do aluno. O TCC 

deverá ser desenvolvido em áreas específicas consideradas de interesse do 

curso, em um semestre letivo, com duração de 120 horas.  

Para se matricular nesta disciplina, o aluno deverá ter sido aprovado na 

seguinte disciplina: ITE 903 – Trabalho de Conclusão de Curso II. 

No início do semestre o discente deverá encaminhar para professor da 

disciplina o Termo de Compromisso de Orientação de Trabalho de Conclusão 

de Curso II (Apêndice 7). Posteriormente, o discente juntamente com o 

professor-orientador deve encaminhar para professor da disciplina o Termo de 

Liberação de Apresentação do TCC II (Apêndice 8). Esse termo deverá ser 

entregue junto com os seguinte documentos: Termo de Compromisso de 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso II e Três Cópias Impressas do 

Trabalho Escrito. 

A defesa do TCC II deverá acontecer até o último dia letivo do semestre 

em que a disciplina é ofertada. A versão corrigida do trabalho escrito deverá 

ser encaminhada até o último dia do período de realização de provas finais do 

semestre em que a disciplina é ofertada. 

São obrigações do professor da disciplina: 

a) Acompanhar as atividades desenvolvidas pelo aluno com 

encontros periódicos; 

b) Encaminhar para a apreciação do colegiado a banca, o tema e a 

data provável de defesa até a terceira semana após início da 

disciplina; 



 

 

 

c) Reservar a sala e divulgar a data da defesa pública do trabalho 

desenvolvido; 

d) Entregar as atas e as fichas de avaliação até o dia da defesa ao 

professor orientador; 

e) Lançar a nota no portal mediante recebimento do termo de 

conclusão de correção do trabalho escrito do professor 

orientador; 

f) Expedir declaração informando os participantes do TCC e 

encaminhar o documento para o professor orientador até o dia 

da defesa; 

g) Informar o coordenador do curso de Engenharia de Produção 

até o último dia letivo do semestre caso o aluno não atinja a nota 

mínima para ser considerado aprovado segundo as resoluções 

vigentes da Universidade. 

São obrigações do professor orientador: 

a) Orientar o aluno na execução do TCC; 

b) Encaminhar as cópias do trabalho escrito à banca examinadora 

com antecedência da data de defesa; 

c) Sugerir o nome de professores para compor a banca de 

avaliação do TCC; 

d) Encaminhar o termo de conclusão de correção do trabalho 

escrito preenchido comprovando que o aluno realizou as 

correções finais do TCC até o último dia de realização de provas 

finais e o trabalho corrigido em CD. 

 

São obrigações do discente: 

a) Procurar um orientador para o desenvolvimento do trabalho; 

b) Encaminhar ao professor da disciplina após o início do período 

letivo o termo de compromisso do orientador; 

c) Encaminhar ao professor da disciplina a ata de reunião de 

orientação de TCC II elaborada juntamente com professor; 

d) Encaminhar três vias do trabalho impresso a ser defendido para 



 

 

 

o professor orientador. 

A banca examinadora deverá ser composta de três membros, sendo o 

presidente da banca o professor orientador, dois professores titulares e um 

suplente aprovados pelo colegiado do curso de Engenharia de Produção. A 

banca avaliará o trabalho (Apêndice 9) e a apresentação (Apêndice 10) do 

aluno, atribuindo notas de zero a dez, para o trabalho e para a apresentação 

pública. O trabalho a ser defendido deverá ser redigido usando as normas da 

ABNT vigentes. 

Para a defesa do TCC II, serão adotados os seguintes critérios: 

IV- A defesa deverá ser aberta ao público, salvo em situações 

onde haja a necessidade de proteção intelectual do conteúdo a 

ser exposto; 

V- Aluno terá 20 minutos para sua apresentação, prorrogável por 

mais dez minutos; 

VI- Após a exposição do trabalho, a banca de avaliação terá até 20 

minutos para arguição.  

A nota final do TCC II será a média aritmética da nota do trabalho escrito 

e da apresentação pública pelos membros da banca e deverá ser contabilizada 

no mapa de notas da banca (Apêndice 5) e homologada na Ata da Sessão de 

TCC II (Apêndice 11). Os casos omissos deverão ser apreciados pelo 

colegiado do curso de Engenharia de Produção. 

Caso o aluno seja reprovado (MEE < 8,0), este deverá  obrigatoriamente 

realizar a Prova Final, que consiste na reformulação do Trabalho Escrito (TE) e 

nova defesa do trabalho no formato de Apresentação Pública (AP), para a 

mesma banca avaliadora da primeira avaliação. 

Ademais, a formatação seguirá os seguintes critérios: 

➢ Atendimento à norma ABNT NBR 14.724 e NBR 6.023; 

➢ As margens devem ser: esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior 

de 2 cm; 

➢ O tamanho de página deve ser A4; 

➢ Fonte tipo Arial ou Times New Roman; 



 

 

 

➢ Tamanho 12 (doze), justificado, com espaçamento entre linhas 1,5; 

➢ Numeração deve figurar, a partir da primeira folha da parte textual, no 

canto superior direito da folha; 

➢ Limite mínimo de 40 páginas e máximo de 100 páginas. No caso dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso II que ultrapassem o limite máximo de 

páginas, caberá ao Colegiado do Curso de Engenharia de Produção 

deliberar quanto a aprovação antes de ser encaminhado para defesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO R – Quadro de equivalência 

 

SIGLA DISCIPLINA - PPC em vigor CR CH DISCIPLINA - PPC Novo CR CH 

ITA113 Informática Básica 3.2.1 60 
Introdução à programação 
I 4.4.0 60 

ITA130 Fundamentos de Física I 4.4.0 60 Física geral I 4.4.0 60 

ITA201 Português Instrumental 4.4.0 60 Engenharia de texto 4.4.0 60 

ITA206 
Teoria Geral da 
Administração 4.4.0 60 Gestão das organizações 4.4.0 60 

ITE009 Ensaios Mecânicos 3.2.1 60 Optativa     

ITE018 Fenômenos de Transporte II 4.4.0 60 Optativa     

ITE024 
Trabalho de Qualificação do 
Básico 1.0.1 30 

TCC I - Trabalho de 
conclusão de curso I 8.8.0 120 

ITE036 Tecnologia da Informação 4.4.0 60 
Algoritmo e estrutura de 
dados I 4.4.0 60 

ITE043 
Modelagem e Simulação da 
Produção 3.2.1 60 Pesquisa Operacional II 4.4.0 60 

ITE044 Elementos de Máquinas 4.4.0 60 Optativa     

ITE046 Projetos Mecânicos 4.4.0 60 Optativa     

ITE047 
Termodinâmica para 
Engenharia 4.4.0 60 Optativa     

ITE050 Psicologia do Trabalho 2.2.0 30 
Comportamento 
organizacional 4.4.0 60 

ITE054 Tecnologia de Fabricação III 3.2.1 60 Processos fabris I 4.4.0 60 

ITE055 Tecnologia de Fabricação IV 3.2.1 60 Processos fabris II 4.4.0 60 

ITE056 Gestão de Pessoas 3.3.0 45 
Comportamento 
organizacional 4.4.0 60 

ITE331 Ciências Humanas e Sociais 3.3.0 45 
Ética, ambiente e 
sociedade 4.4.0 60 

ITM161 Matemática Elementar I 4.4.0 60 Optativa 6.6.0 90 

ITS062 Introdução à Computação 5.4.1 90 
Introdução à programação 
II 4.4.0 60 

ITE 035 Planejamento estratégico 4.4.0 60 Estratégia 4.4.0 60 

ITE 042 Gestão mercadológica 4.4.0 60 Optativa     

ITA 105 Álgebra Linear 6.6.0 90 Álgebra Linear 4.4.0 60 

ITQ 006 Química geral e experimental 2.0.2 60 Química geral aplicada 1.0.1 30 

ITE 007 
Desenho assistido por 
computador I 3.2.1 60 

Desenho técnico para 
engenharias I 3.2.1 60 

ITE 107 
Desenho assistido por 
computador II 3.2.1 60 

Desenho técnico para 
engenharias II 3.2.1 60 

ITA 122  Metodologia de pesquisa 3.3.0 45 Metodologia de pesquisa 4.4.0 60 

ITE 013 
Eletricidade geral e 
experimental 3.2.1 60 

Eletricidade geral e 
experimental 5.4.1 90 

ITE 012 
Sistemas de produção e 
engenharia de processos 4.4.0 60 Sistemas de produção 4.4.0 60 

ITE 027 Ergonomia e saúde 4.4.0 60 Ergonomia I 4.4.0 60 

 

 

 



 

 

 

 

SIGLA DISCIPLINA - PPC em vigor CR CH DISCIPLINA - PPC Novo CR CH 

ITE 025 Automação e controle 3.2.1 60 Automação industrial 3.2.1 60 

ITE 022 
Planejamento e controle da 
produção 4.4.0 60 

Programação, 
planejamento e controle 
da produção I - PPCP I 4.4.0 60 

ITE039 Gestão de Operações 4.4.0 60 
Gestão de Operações e 
Serviços 4.4.0 60 

ITE 033 
Logística e cadeia de 
suprimentos 4.4.0 60 

Logística e Supply Chain 
Management I 4.4.0 60 

ITE 040 
Projeto de unidades 
produtivas 4.4.0 60 Projeto de fábrica e layout 4.4.0 60 

ITE 052 Gestão de custos 4.4.0 60 Custos industriais 4.4.0 60 

ITE 041 
Avaliação e apoio à tomada 
de decisão 4.4.0 60 Tomada de decisão 4.4.0 60 

ITE 049 Empreendedorismo 3.3.0 45 
Empreendedorismo e 
inovação 4.4.0 60 

ITE 901 Estágio supervisionado 6.0.6 180 Estágio supervisionado 8.0.8 240 

ITE 902 
Trabalho de conclusão de 
curso  2.0.2 60 

Trabalho de conclusão de 
curso II 8.8.0 120 

       

       

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
ANEXO S – QUADRO DE TRANSIÇÃO CURRICULAR 
 
 
 

Ano Semestre Currículo 2009 Currículo 2018 

2018 2º semestre 3º, 5º, 7º, 9º 1º 

1º semestre 4º, 6º, 8º, 10º 2º 

2019 2º semestre 5º, 7º, 9º 1º, 3º 

1º semestre 6º, 8º, 10º 2º, 4º 

2020 2º semestre 7º, 9º 1º, 3º, 5º 

1º semestre 8º, 10º 2º, 4º, 6º 

2021 2º semestre 9º 1º, 3º, 5º, 7º 

1º semestre 10º 2º, 4º, 6º, 8º 

2022 2º semestre - 1º, 3º, 5º, 7º, 9º 

1º semestre - 2º, 4º, 6º, 8º, 10º 

 


