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1. INSERÇÃO REGIONAL 
 
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), também conhecida como Grande 

São Paulo, é a maior metrópole do Brasil, com cerca de 20 milhões de habitantes, e 
uma das dez regiões metropolitanas mais populosas do mundo. Reúne 39 
municípios do estado de São Paulo em intenso processo de conurbação.  

O termo refere-se à extensão da capital paulista, formando com seus municípios 
lindeiros uma mancha urbana contínua. Ela foi instituída por uma lei federal de 1973.  
No entanto, sua existência legal e política dependia da aprovação de uma lei 
estadual específica, de acordo com a Constituição Federal de 1988, no 3º parágrafo 
do artigo 25, que atribuiu aos Estados a responsabilidade pela criação das regiões 
metropolitanas. 

Outras regiões próximas a São Paulo são também regiões metropolitanas do 
estado, como Campinas, Santos, São José dos Campos e Sorocaba; outras cidades 
próximas compreendem aglomerações urbanas em processo de conurbação, como 
Jundiaí. 

O chamado Complexo Metropolitano Expandido, megalópole da qual a 
Grande São Paulo faz parte, ultrapassa os 32,2 milhões de habitantes, 
aproximadamente 75% da população do estado. As regiões metropolitanas de 
Campinas e de São Paulo, são interligadas pelo aglomerado urbano de Jundiaí, e 
formam a primeira macrometrópole do hemisfério sul, unindo 72 municípios, que 
juntos abrigam 12% da população brasileira. 

A Região Metropolitana de São Paulo é o maior polo de riqueza nacional. A 
renda per capita em 2011 atingiu cerca de R$ 38.348. A metrópole detém a 
centralização do comando do grande capital privado, concentrando a maioria das 
sedes brasileiras dos mais importantes complexos industriais, comerciais e 
principalmente financeiros, que controlam as atividades econômicas no país. 

Esses fenômenos fizeram surgir e condensar na região metropolitana uma 
série de serviços sofisticados, definidos pela íntima dependência da circulação e 
transporte de informações: planejamento, publicidade, marketing, seguro, finanças e 
consultorias, entre outros. A região exibe um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 
760,04 bilhões (2011) . Em 2011 representava 56,32% do PIB paulista. 

A Grande São Paulo abriga quatro das trinta cidades com melhor 
infraestrutura no Brasil, tendo São Paulo em primeiro lugar, São Bernardo do Campo 
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e Guarulhos empatadas na nona posição e Santo André na vigésima-sétima 
colocação. 

Cidades do interior e do litoral do Estado como São José dos Campos, 
Santos e Campinas também são consideradas como regiões metropolitanas. Isso 
acontece, pois estas áreas apresentam aglomerações e estão em processo de 
conurbação, assim como mais duas cidades do interior como Jundiaí e Sorocaba. 
Somando-se toda população destas áreas à da capital paulista, chega-se a um 
número exorbitante de vinte e nove milhões de habitantes vivendo no que se chama 
Complexo Metropolitano Expandido, onde se verifica a presença de 75% da 
população de todo o Estado. As áreas metropolitanas das cidades de São Paulo e 
de Campinas formam a 1ª macrometrópole localizada no hemisfério sul, pois, juntas, 
agrupam cerca de sessenta e cinco municípios nos quais se encontra 12% de toda a 
população do Brasil. 

Além de ser uma área de aglomeração e caos urbano, a Região 
Metropolitana de São Paulo está em primeiro lugar no ranking de riqueza do país. 
De acordo com o censo realizado no ano de 2009, verificou-se que a renda per 
capta da área é de aproximadamente 17.852 dólares. Além disso, esta região 
metropolitana acumula uma grande parcela de capital privado. As sedes das 
maiores empresas, os maiores complexos comerciais, financeiros e industriais estão 
concentrados na Região Metropolitana de São Paulo. 

A área ainda possui um PIB – Produto Interno Bruto – de 613,06 bilhões de 
reais segundo censo realizando no ano de 2009. Este número foi ampliado em 2011, 
quando foi divulgado o valor de R$708,61 bilhões na região (PIB). Fora isso, 
localizadas na Grande São Paulo estão 4 das 30 cidades consideradas com a 
melhor infraestrutura em escala nacional. Em 1º lugar aparece a capital, seguida por 
São Bernardo do Campo, Guarulhos (empatadas na nona posição) e Santo André 
(27ª posição). 
          A grande São Paulo é composta de 38 municípios, inclusive o de São Paulo. 
Especificamente, fazem divisas com a região sul do município de São Paulo, onde 
está localizada a instituição, 05 municípios (Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, 
Embu, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo). Portanto, este cenário 
caracteriza a área de abrangência da Faculdade. 
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Fonte: SEADE 
 

O município de São Paulo está dividido em quatro regiões com a população 
total de 10.305.049, com o Índice de Desenvolvimento Humano-IDH igual a 18 e 
receita per capita de R$ 849,02, segundo dados da Fundação SEADE.  

O município possui o 10º maior PIB do mundo, representando, isoladamente, 
10,7% de todo o PIB brasileiro e 36% de toda a produção de bens e serviços do 
estado de São Paulo, sendo sede de 63% das multinacionais estabelecidas no 
Brasil, além de ter sido responsável por 28% de toda a produção científica nacional 
em 2005. A cidade também é a sede da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de 
São Paulo (BM&FBovespa), a segunda maior bolsa de valores do mundo em valor 
de mercado. São Paulo também concentra muitos dos edifícios mais altos do Brasil, 
como os edifícios Mirante do Vale, Itália, Altino Arantes, a Torre Norte, entre outros. 

São Paulo é a sétima cidade mais populosa do planeta e sua região 
metropolitana, com cerca de 20 milhões de habitantes,é a oitava maior aglomeração 
urbana do mundo. Regiões ao redor da Grande São Paulo também são metrópoles, 
como Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba; além de outras cidades 
próximas, que compreendem aglomerações urbanas em processo de conurbação, 
como Sorocaba e Jundiaí. Esse complexo de metrópoles — o chamado Complexo 
Metropolitano Expandido — ultrapassa 30 milhões de habitantes (cerca de 75% da 
população do estado) e forma a primeira megalópole do hemisfério sul. 
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(Subprefeituras do município de São Paulo) 
 

a) Estatística populacional da região onde se localiza a FIAP (Referência: 
Ano 2004)  
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Bairro População 
Cambuci 28.717 
Vila Mariana 123.683 
Ipiranga 98.863 
Liberdade 61.875 
Saúde 118.077 
Cursino 102.089 
Mooca 63.280 
Brás 25.158 
Sé  20.115 
Bela Vista 63.190 
Jardim Paulista 83.667 
Moema 71.276 
Belém 39.622 
Tatuapé  79381 

TOTAL 978.993 
 

b) Microrregião constituída pela grande São Paulo e demais cidades de 
interior do Estado 

Regiões Administrativas, Regiões de 
Governo e Municípios 

Homens Mulheres Total 

ESTADO DE SÃO PAULO 17.770.437 18.506.195 36.276.632 
Região Metropolitana de São Paulo 8.464.796 9.052.434 17.517.230 
Arujá  27.996 28.174 56.170 
Barueri 97.637 99.817 197.454 
Biritiba Mirim 12.028 11.658 23.686 
Caieiras 33.128 33.609 66.737 
Cajamar 24.292 23.873 48.165 
Carapicuíba 164.951 171.070 336.021 
Cotia 70.562 72.049 142.611 
Diadema 172.104 178.010 350.114 
Embu 98.301 101.325 199.626 
Embu-Guaçu 27.088 26.920 54.008 
Ferraz de Vasconcelos 67.080 68.747 135.827 
Francisco Morato 63.364 63.494 126.858 
Franco da Rocha 54.370 50.689 105.059 
Guararema 10.891 10.482 21.373 
Guarulhos 508.915 525.066 1.033.981 
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Itapecerica da Serra 60.569 61.972 122.541 
Itapevi 76.878 78.391 155.269 
Itaquaquecetuba 128.712 129.089 257.801 
Jandira 43.692 44.217 87.909 
Juquitiba 12.898 12.679 25.577 
Mairiporã 28.793 28.414 57.207 
Mauá 174.748 179.538 354.286 
Mogi das Cruzes 158.987 163.388 322.375 
Osasco 311.861 327.906 639.767 
Pirapora do Bom Jesus 5.900 5.853 11.753 
Poá 45.816 47.628 93.444 
Ribeirão Pires 50.458 51.549 102.007 
Rio Grande da Serra 17.727 17.802 35.529 
Salesópolis 7.073 6.881 13.954 
Santa Isabel 21.570 21.100 42.670 
Santana de Parnaíba 34.822 34.900 69.812 
Santo André 311.769 332.366 644.135 
São Bernardo do Campo 333.468 350.290 683.758 
São Caetano do Sul 66.346 75.167 141.513 
São Lourenço da Serra 5.842 5.718 11.560 
São Paulo 4.917.462 5.387.586 10.305.049 
Suzano 108.633 110.583 219.216 
Taboão da Serra 92.903 99.180 192.083 
Vargem Grande Paulista 15.161 15.164 30.325 

 
 

1.1 PRINCIPAIS DADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
	

Município 

Rendimento Médio 
dos Responsáveis 
pelos Domicílios 

em R$ 
Indústrias Comércio

s Serviços 
Número de 

Trabalhadores 
Formais 

São Paulo 1.479,69 26.036 79.247 85.645 3.343.403 
*Estabelecimentos cadastrados no Ministério do Trabalho 
Fonte: SEADE 
 

Como notamos na tabela acima, o rendimento médio dos responsáveis pelos 
domicílios do município de São Paulo é de R$1.479,69. Essa área abriga 3.343.403 
trabalhadores formais que estão alocados em comércios (79.247), empresas de 
serviços (85.645) e indústrias (26.036) e em outros tipos de estabelecimentos não 
mencionados aqui, contabilizando um total de 1.909.28 empresas.  
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Território e População Ano Município Reg. Gov. Estado 
Área (Em km2) 2005 1.509 8.051 248.600 

População 2005 
10.744.06
0 

19.130.455 39.949.487 

Taxa Geométrica de Crescimento 
Anual da População - 2000/2005 (Em 
% a.a.) 

2005 0,60 1,39 1,56 

Grau de Urbanização (Em %) 2005 92,46 95,06 93,65 
Fonte: SEADE 
 
 O grau de urbanização do município de São Paulo é de 92,46%, um índice 
muito bom comparado com o do estado de São Paulo que corresponde a 93,65%. 
 
Estatísticas Vitais e Saúde Ano Município Reg. Gov. Estado 
Taxa de Natalidade (Por mil 
habitantes)  

2004 17,22 17,31 15,94 

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil 
nascidos vivos) 

2004 13,96 14,37 14,25 

Taxa de Mortalidade na Infância (Por 
mil nascidos vivos) 

2004 16,09 16,71 16,50 

Taxa de Mortalidade da População 
entre 15 e 34 Anos (Por cem mil 
habitantes) 

2004 171,84 168,98 152,66 

Taxa de Mortalidade da População de 
60 Anos e Mais (Por cem mil 
habitantes) 

2004 3.874,70 3.951,84 3.960,17 

Fonte: SEADE 
 
 

Como podemos notar na tabela acima a taxa de natalidade no município é 
superior a do estado, com um índice de 17,22. 
Condições de vida Ano Município Reg. Gov. Estado 

Índice Paulista de Responsabilidade 
Social - IPRS  

2000 
Grupo 1 - Municípios com nível 

elevado de riqueza e bons níveis nos 
indicadores sociais 
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2002 
Grupo 1 - Municípios com nível 

elevado de riqueza e bons níveis nos 
indicadores sociais 

Renda Domiciliar per Capita (Em 
salários mínimos) 

2000 4,03 3,36 2,92 

Fonte: SEADE 
 

A renda domiciliar per capita no município de São Paulo é de 4,03 salários 
mínimos, enquanto a média do Estado não chega a 3 salários mínimos. 

 
Educação Ano Município Reg. Gov. Estado 
Taxa de Analfabetismo da População de 
15 Anos e Mais  

2000 4,89 5,57 6,64 

Média de Anos de Estudos da População 
de 15 a 64 Anos  

2000 8,37 7,96 7,64 

População de 18 a 24 Anos com Ensino 
Médio Completo (Em %) 

2000 45,83 43,27 41,88 

Fonte: SEADE 
 

Como podemos notar na tabela acima a taxa de analfabetismo da população 
com 15 anos e/ou mais do município de São Paulo é de 4,89%, mais uma vez está 
abaixo da média estadual. 

Esses são alguns índices e médios do município de São Paulo que retratam o 
alto grau de desenvolvimento da região.  
 
 

2. O CURSO 
 
2.1 O CURSO 
 
CURSO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - BACHARELADO – 
Portaria de Autorização: no 2.358 de 22 de DEZEMBRO de 2010, publicado no DOU 
24/12/2010 – seção 1 – página 29 
Base Legal: Parecer CNE/CES n° 1.362/2001 
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Resolução CNE/CES n° 11/2002 
Currículo Pleno 
 

 
Horas relógio 
( 60 minutos) 

Carga horária das disciplinas 3.333,33 
Trabalho de Conclusão de Curso 80 
Estágio supervisionado 400 
Atividades complementares 100 
Total de horas do curso 3913,33 

 
REGIME: Anual 
VAGAS ANUAIS: 150 
TURNOS: 50 vagas diurno 
              100 vagas noturno 
DIMENSÃO DAS TURMAS: 50 alunos 
PERÍODO PARA INTEGRALIZAÇÃO: mínimo de 5 anos e máximo de 9 anos. 
LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CURSO:  
Avenida Lins de Vasconcelos, 1222 e 1264 – Cambuci - São Paulo/SP 

 
 
 
 
 
 

2.2  INTRODUÇÃO 
	

Engenharia: a arte de engendrar; fazer 
Origem etimológica constante em Dicionário Aurélio 

O objetivo central deste documento é apresentar o Projeto Pedagógico do 
curso de Engenharia de Produção da FIAP. 

O presente projeto procurou ser efetivo tanto em sua adequação aos avanços 
tecnológicos como, também, à evolução dos métodos de gestão empresarial. Sua 
confecção envolveu uma detalhada pesquisa em instituições de ensino nacionais e 
internacionais com vias a extrair as melhores práticas presentes no Brasil e exterior; 
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entrevistas com profissionais de mercado e acadêmicos de renome consulta a 
materiais bibliográficos acerca do curso de Engenharia de Produção em congressos 
tais como Enegep (Encontro Nacional de Engenharia de Produção), Cobenge 
(Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia) etc. Nosso anseio com tais 
investigações – aliadas à nossa experiência anterior em cursos de Engenharia e 
Gestão - foi brindar nossos futuros alunos com técnicas, conceitos e ferramentas 
que os conferissem empregabilidade, cidadania e espírito de liderança. Como diz em 
nossa epígrafe, entendemos que o Engenheiro de Produção é aquele que engendra 
isto é, que faz com que as coisas aconteçam.  

Diante desta perspectiva geral, nossa instituição pretende não apenas continuar 
a exercer a posição de destaque que possui no ambiente das Instituições de Ensino 
Superior (IESs) do estado de São Paulo, como também intensificar sua função social 
de formar os melhores profissionais e cidadãos. Estamos convictos de que a FIAP 
se encontra à altura de tais desafios. Somos uma instituição reconhecida por sua 
excelência educacional perante órgãos governamentais, veículos de comunicação e 
empresas. A soma de nossas qualificações consagra a FIAP como referência no 
ensino de graduação e pós-graduação. Este é também nosso desafio ao iniciarmos 
este curso de Engenharia de Produção. 

O presente projeto pedagógico se organiza da seguinte forma: primeiramente é 
descrito um breve histórico de nossa instituição com vias a apresentar – 
realisticamente - seus potenciais e desafios; apresenta-se nossa visão acerca do 
mercado de trabalho para o engenheiro de produção com ênfase ao profissional que 
a FIAP planeja formar; como consequência, são discutidas questões sobre o perfil 
de nosso futuro egresso; descreve-se com detalhes os conhecimentos e habilidades 
que o engenheiro de produção formado em nossa instituição deverá possuir; 
apresenta-se a proposta metodológica para ensino; apresentação do arcabouço 
geral do curso e detalhamos as disciplinas. 

 

2.3 CONTEXTO EDUCACIONAL 

A proposição de um curso superior deve ser pautada por uma análise objetiva 
das demandas de natureza econômica, social, cultural, política e ambiental.  
A seguir apresenta-se uma análise para a proposição do curso de Engenharia de 
Produção, de modo a orientar as propostas e ações tomadas, como a escolha do 
perfil do egresso, suas competências e habilidades, sua grade curricular, seus 
conteúdos e metodologias de ensino. 
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2.3-1 DEMANDAS E DESAFIOS DA SOCIEDADE 
	

A Engenharia de Produção se dedica ao projeto, implementação, operação e 
gerência dos mais variados tipos de sistemas, os quais podem envolver pessoas, 
materiais, equipamentos e o ambiente. 
Do ponto de vista econômico, o segundo setor é o principal setor de atuação do 
Engenheiro de Produção. No entanto, tanto o setor primário (extração e exploração) 
quanto o terciário (serviços) também podem usufruir das características de formação 
do Engenheiro de Produção. Um engenheiro de produção pode utilizar suas 
competências para analisar tanto locais (spots) e sistemas logísticos de extração 
vegetal, plantio e mineração quanto na otimização de fluxos, gerenciamento e custos 
em hospitais, call centers, entre outros lugares e atividades.  

Diferentemente do administrador de empresas, o Engenheiro de Produção 
possui o conhecimento tecnológico da engenharia, suas ferramentas, técnicas e 
conceitos, atuando de maneira mais eficaz sobre o setor produtivo. Enquanto que o 
administrador entende do negócio como um todo, o engenheiro de produção propõe 
soluções, implementa e opera sistemas, observando as demandas e restrições 
econômicas, sociais e tecnológicas. 

Em 2014, o PIB industrial do estado de São Paulo alcançou um valor de R$ 
304 bilhões, equivalente a 31,3% da indústria nacional. A indústria de São Paulo 
emprega 3,7 milhões de pessoas em mais de 137 mil empresas industriais (26,5% 
das indústrias do país) (CNI, 2014).  

Nesse gigantesco parque industrial, o papel do Engenheiro de Produção se 
mostra, além de muito promissor, extremamente necessário para a manutenção e o 
crescimento do PIB e indiretamente, da própria sociedade brasileira. A visão desse 
Engenheiro deve abranger as questões econômicas, empresariais, dos sistemas 
produtivos, dos aspectos tecnológicos e da informação. 

O engenheiro moderno deve se preocupar com as questões de 
sustentabilidade. Questões essas que não são exclusivas do meio ambiente. 
Sustentatibilidade é um conceito muito mais amplo, que engloba desde o uso 
racional de recursos, reuso e reciclagem de materiais, descarte, ecodesign, análise 
do ciclo de vida do produto, atendimento pós-mercado, impactos sociais e 
econômicos inter e intra empresa e a gestão ética e responsável. Uma empresa 
sustentável é aquela que consegue observar e atender todos esses aspectos, de 
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maneira a promover as condições de crescimento e desempenho social no ambiente 
em que está inserida.  

Na era da informação, o Engenheiro de Produção ganha um papel cada vez 
mais importante, pois consegue compreender a importância que os diferentes dados 
desempenham sobre os resultados operacionais. Com a introdução dos sistemas 
informatizados de gerenciamento de recursos, cabe ao engenheiro de produção 
especificar e analisar como a informação pode ser trabalhada para tomada correta 
de decisões. A própria informação, antes puramente abstrata, tem assumido um 
papel de produto (intangível), mas com alto valor agregado e com graves e 
complexos problemas desde sua obtenção, modificação, retenção, análise e 
compilação. 

Relatório de 2012 da PwC mostra que as tecnologias da informação (TI) são 
um dos empecilhos para aumento da inovação e da capacidade de transformação 
nas grandes empresas. Os sistemas de TI estão cada vez mais complexos e caros, 
tornando necessário o conhecimento técnico para gestão e implementação de ações 
objetivas. O Engenheiro de Produção moderno precisa de um olhar mais completo 
para os sistemas de TI, atendendo a essa demanda crescente e irreversível. Nesse 
contexto, o Engenheiro de Produção formado na FIAP alia-se com a modernidade, 
adquirindo um olhar tecnológico sobre as informações e seu papel nos setores 
produtivos. 

Do ponto de vista de formação acadêmica, a postura humana e laboral tem 
também ganhado um papel cada vez mais importante. Não basta o ensino isolado 
de conteúdos, mas a forma como esses conteúdos são administrados e adquiridos. 
O engenheiro moderno necessita do trabalho em equipe, de conhecimentos de 
gestão e relação interpessoal, tanto quanto o domínio dos conhecimentos técnicos e 
científicos.  

De uma maneira mais simplificada, o Engenheiro de Produção é o profissional 
que domina todas as técnicas e compreende cada etapa do processo produtivo de 
uma empresa, seja ela uma indústria ou uma prestadora de serviços. Além disso, ele 
é capaz de buscar soluções de problemas relacionados à produção e de criar 
inovações técnicas que possam ser aplicadas no processo produtivo. Em outras 
palavras, o Engenheiro de Produção é um Engenheiro capaz de construir melhorias 
que podem transformar os processos de produção de produtos e serviços, 
diminuindo custos e aumentando a produtividade. 

Pensando nesse profissional contemporâneo, a FIAP emprega abordagens 
metodológicas atuais, como o aprendizado baseado em projetos. Parte integrante do 
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processo de avaliação, os alunos desenvolvem projetos que buscam unificar o 
aprendizado ao mesmo tempo que os expõem ao dia-a-dia profissional. Além disso, 
diversas metodologias ativas são fomentadas entre os professores, como o uso de 
instrução por pares (peer-instructions), aprendizado baseados em jogos (game 
based learning), sala de aula invertida (flipped classroom), aprendizado baseado em 
grupos (team based learning) e estudo de casos. 

 

2.4  OBJETIVOS DO CURSO  

Baseado no contexto educacional apresentado, enumerou-se como objetivos 
do curso os seguintes aspectos: 

 
2.4-1 OBJETIVO GERAL: 
O Curso de Engenharia de Produção objetiva formar profissionais na qualidade de 
engenheiros de produção com uma forte base conceitual, capacitados a 
compreender as questões científicas, tecnológicas e profissionais, estando aptos a 
atuarem de maneira efetiva no mercado de trabalho, bem como prosseguirem seus 
estudos em níveis superiores tanto em lato sensu quanto em stricto sensu. 
Busca formar um engenheiro de visão e atuação generalista, empreendedor e 
preparado para lidar com novas tecnologias e sistemas, com forte conhecimento em 
gestão de projetos, gestão operacional, suprimentos e qualidade. O profissional a 
ser formado atende as demandas da sociedade local, considerando os aspectos 
políticos, econômicos, sociais e ambientais.  
 
2.4-2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
O curso de Engenharia de Produção possui as seguintes diretrizes específicas: 

• Oferecer formação global, apoiada em conhecimento disciplinar, 
multidisciplinar e interdisciplinar, que proporcione uma visão abrangente das 
atividades da engenharia de produção, prevendo o domínio sobre a técnica, 
os instrumentos, as estratégias e práticas inerentes respectiva área, 
preparando o engenheiro para os grandes desafios das situações exigidas no 
desempenho de suas funções; 
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• produzir e difundir conhecimento na área de Engenharia de produção, através 
do desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, em uma 
contínua interação entre a Instituição e a Sociedade; 

• proporcionar aos alunos informações e procedimentos indispensáveis à 
análise, estudo, estratégia, interpretações, planejamento, implantação, 
coordenação, pesquisa e controle de atividades relacionadas ao comércio 
exterior, no seu campo de atuação, bem como em outros campos com os 
quais tenha conexão; 

• conhecer e disseminar os fundamentos e técnicas de gestão organizacional, 
engenharia de produto e processos, logística e transporte e sistemas de 
produção, do ponto de vista local ou global; 

• oferecer formação crítica e analítica ao acadêmico em consonância com as 
necessidades do ser e do saber; 

• capacitar o egresso para identificar e propor soluções técnicas aos problemas 
da sociedade, através do domínio e utilização de conhecimentos tecnológicos 
aplicados na área da engenharia de produção; 

• habilitar o egresso para atuar nas fases de concepção, planejamento, projeto, 
construção, controle, operação e manutenção de sistemas industriais gerais 
e/ou voltados para alguma temática específica, em atendimento às demandas 
da sociedade; 

• fomentar a visão empreendedora, dotando o estudante de instrumentos para 
a proposição de novos negócios e novos modelos de negócios. 

• absorver e desenvolver novas tecnologias, dentro de uma postura de 
permanente busca da atualização profissional. 

• Instruir e incentivar os egressos no trabalho em equipe integrado para 
resolução de problemas complexos. 
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2.5 PERFIL DO EGRESSO 

Esse tópico apresenta as características gerais do perfil do egresso, suas 
competências e habilidades esperadas, as funções que esses egressos poderão 
exercer como profissionais e sua inserção profissional demonstrando de maneira 
clara, como os objetivos do curso se relacionam com o perfil desejado. É pautado 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Engenharia, nos Referenciais Nacionais 
dos Cursos de Engenharia, recomendações da ABEPRO e contexto educacional 
previamente levantado. 

 

2.5-1 CARACTERISTICAS GERAIS 
O Engenheiro de Produção da FIAP deve ter uma formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, que o capacite a identificar e resolver problemas 
multidisciplinares da área de tecnologia.  
Deve ter uma visão ampla da engenharia, atuando de maneira construtiva e criativa 
na resolução de problemas e no desenvolvimento de projetos.  

Conhece e desenvolve de maneira exemplar diferentes projetos, utilizando 
técnicas de gestão, recursos e pessoas. 
É um profissional que desenvolve e utiliza novas tecnologias, especialmente às 
ligadas ao gerenciamento de projetos e da informação. 

O Engenheiro de Produção da FIAP é um profissional que projeta, implanta, 
opera, otimiza e mantém sistemas integrados de produção de bens e serviços, 
envolvendo homens, materiais, tecnologias, custos e informação, bem como a sua 
interação com o meio ambiente; 

É o engenheiro empreendedor, que compreende o papel da gestão 
empresarial, que consegue propor novos negócios e produtos tanto do ponto de 
vista técnico quando financeiro.  

Sabe analisar a viabilidade econômica, incorporando conceitos da qualidade 
nos sistemas produtivos; Propõe a criação de startups, analisando de maneira global 
os aspectos técnicos e gerenciais. 

Sabe trabalhar fortemente em grupos de trabalho na solução de problemas de 
engenharia, englobando aspectos técnicos, econômicos, políticos, sociais, éticos, 
ambientais, culturais e de segurança com visão ética e humanística, em atendimento 
as demandas da sociedade. 
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É o engenheiro “fazedor”, adaptado à quarta-revolução industrial, onde os 
processos são hiperconectados e a inovação necessária é a disruptiva. Entende das 
novas tecnologias de produção, como impressoras 3D, espaços Maker e espaços de 
coworking. 

Em suas atividades considera a responsabilidade social, a ética, a segurança, 
a legislação e os impactos ambientais. 
 

2.5-2 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPERADAS DO EGRESSO 
 

Competências, em uma definição livre - se constituem em um conjunto de 
conhecimentos, atitudes, capacidades e aptidões que habilitam o profissional a atuar 
em determinada atividade.  

As competências e habilidades esperadas dos egressos do curso de 
Engenharia de Produção são as abaixo relacionadas.  

 

1 
aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais 
à engenharia 

2 Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados 
3 Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos 

4 
Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
engenharia 

5 Identificar, formular e resolver problemas de engenharia 

6 
Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas, incluindo as 
computacionais 

7 
Implementar, supervisionar e avaliar criticamente a operação e a manutenção 
de sistemas 

8 
Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica em língua 
portuguesa 

9 Atuar em equipes multidisciplinares 
10 Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais 
11 Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental 
12 Conhecer e respeitar a legislação pertinente 
13 Avaliar a viabilidade técnico-econômica de projetos de engenharia 

14 
Supervisionar equipes de trabalho, realizando a gestão de pessoas, 
processos e recursos 
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15 Compreender a importância da Iniciativa empreendedora 

16 
Reconhecer a necessidade e possuir habilidade para auto-aprendizado e 
educação continuada 

17 
Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica em lingua 
inglesa 

18 
Conhecer e acompanhar os avanços tecnológicos, organizando-os e 
colocando-os a serviço da demanda das empresas e da sociedade 

19 
Projetar, sistemas, componentes ou processos que atendam determinadas 
necessidades dentro de restrições realistas (econômicas, ambientais, sociais, 
politicas, éticas, saúde e segurança, industrialização e sustentabilidade) 

20 
Gerenciar e otimizar o fluxo de informação nas empresas utilizando 
tecnologias adequadas 

21 Pensar de maneira globalizada, agindo localmente 

22 
Projetar, implementar, operar, otimizar e manter sistemas integrados de 
produção 

23 

Incorporar conceitos e técnicas da qualidade em todo o sistema produtivo, 
tanto nos seus aspectos tecnológicos quanto organizacionais, aprimorando 
produtos e processos, e produzindo normas e procedimentos de controle e 
auditoria 

24 
Compreender e utilizar os aspectos contemporâneos da engenharia, da 
economia e da sociedade nas tomadas de decisão, usando dados qualitativos 
e técnicas estatísticas 

25 
Prever e analisar demandas, selecionar tecnologias e know-how, projetando 
produtos ou melhorando suas características e funcionalidade 

26 
Prever a evolução dos cenários produtivos, percebendo a interação entre as 
organizações e os seus impactos sobre a competitividade 

27 
Compreender a inter-relação dos sistemas de produção com o meio ambiente, 
tanto no que se refere a utilização de recursos escassos quanto à disposição 
final de resíduos e rejeitos, atentando para a exigência de sustentabilidade 

28 
Utilizar indicadores de desempenho, sistemas de custeio, bem como avaliar a 
viabilidade econômica e financeira de projetos 

 
Essas competências e habilidades refletem os objetivos educacionais 

transversais, que tornarão nosso estudante um profissional altamente qualificado e 
capaz. 



	

 

 
20 

 
2.5-3 FUNÇÕES QUE OS EGRESSOS PODERÃO EXERCER NO MERCADO DE 

TRABALHO 

Entre as diversas funções potencialmente exercidas pelo Engenheiro de 
Produção citam-se as seguintes. Ressaltamos que todas as atividades abaixo 
listadas podem ser executadas em empresas pertencentes aos mais diversos 
setores da economia. 

• Supervisão, coordenação e orientação técnica das mais diversas atividades 

• Estudo, planejamento, projeto e especificação de processos e tecnologias 
produtivas 

• Estudo de viabilidade técnico-econômica  

• Gerenciamento de projetos complexos e multidisciplinares 

• Assistência, assessoria e consultoria empresarial 

• Elaboração, proposição e implantação de novas industrias e empresas 
(startups) 

• Desempenho de cargo e função técnica e gerencial 

• Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica e 
extensão  

• Elaboração de orçamentos 

• Padronização, mensuração e controle de qualidade  

• Execução de obra e serviço técnico  

• Fiscalização de obra e serviço técnico  

• Planejamento de cadeias de suprimentos e dimensionamento de estoques 

• Condução de equipes técnicas de engenharia  

• Recrutamento de pessoas bem como a definição de seus job descriptions 
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• Escolha e aquisição de equipamentos e projeto de instalação dos mesmos 

• Execução de desenho técnico e desenho de mapa de processos. 

2.5-4 INSERÇÃO PROFISSIONAL DO EGRESSO 

O objetivo deste item é descrever as possibilidades profissionais do 
Engenheiro de Produção e, mais particularmente, a visão acerca da 
empregabilidade do egresso da FIAP. Isso é feito tanto por meio de uma 
argumentação qualitativa em que defende-se a formação deste profissional como 
central para o mundo empresarial de hoje como, também, recorda-se algumas 
informações estatísticas que demonstram a premência de trabalhadores neste 
campo de estudo. Lista-se algumas das diversas funções que o Engenheiro de 
Produção pode assumir no mercado de trabalho. 

Os argumentos centrais aqui utilizados para demonstrar a grande 
empregabilidade do Engenheiro de Produção da FIAP são os seguintes: (i) os 
ganhos de eficiência em todos os setores empresariais e da sociedade tornaram-se 
uma necessidade competitiva de interesse global; (ii) os avanços tecnológicos têm 
sido fator adicional para a inserção do “produteiro”. Paradoxalmente, em vez de 
acentuar a maior especialização, a evolução da tecnologia está exigindo 
profissionais com ampla habilitação nas técnicas e princípios da Engenharia de 
Produção no sentido da integração dos diversos subsistemas empresariais; (iii) 
Ainda há grande demanda por profissionais de Engenharia em geral e, entre estes, a 
EP com destaque e (iv) a formação plena, a partir dos eixos de formação 
estabelecidos pela FIAP conferem ainda melhor inserção do citado profissional.  

Notadamente, percebe-se grande demanda por indivíduos que: 
• compreendam técnicas de gerenciamento de projetos 
• compreendam o gerenciamento da cadeia de suprimentos (Supply Chain 

Management)  
• sejam hábeis no uso de ferramentas de tecnologia da informação, extraindo e 

analisando informações; 
• possuam um caráter empreendedor, podendo iniciar novos negócios ou 

implementar modelos inovadores em empresas já estabelecidas. 

O Engenheiro de Produção tem sido um dos profissionais de Ciências Exatas 
mais procuradas no mercado profissional. Uma das características que se constata é 
que a Engenharia de Produção oferece uma abrangência bastante significativa em 
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termos de ofertas de emprego.  Não obstante as sucessivas crises econômicas e os 
“vai e vens” do mercado de trabalho, o Engenheiro de Produção tem tido destaque.  

Em adição - ao que tudo indica – ve-se que essa é uma profissão que está livre 
dos modismos profissionais. Os “produteiros” são encontrados ocupando cargos de 
alto nível em indústrias, sistema bancário, empresas de serviços entre outros 
setores. 

Com base em dados secundários acerca da inserção do EP, vê-se que este 
profissional tem trabalhado nas mais diversas áreas. Ao contrário, talvez, da 
colocação deste especialista nas décadas de 70 a 80, o EP hoje tem atuado em 
cargos tais como os abaixo listados. Tal relação, evidentemente, não é exaustiva, 
mas explica, também, as razões pelas quais entende-se que o EP nela se enquadre. 

 
Cargos que o EP pode e 

tem assumido 
Razões para tal inserção 

Consultor ou Gerente de 
projetos de consultoria nas 
mais diversas áreas 
(Estratégia, Marketing, 
Finanças etc.) 

Tanto por sua forte formação no campo das 
teorias administrativas como também em razão 
das habilidades no campo da gestão de projetos 
o EP é muito encontrado em empresas de 
consultoria. 

Analista ou gerente de 
análises financeiras seja 
em empresas tradicionais 
ou no sistema financeiro 

Em virtude de sua forte base em ciências exatas 
e em conceitos sobre finanças, tem-se observado 
muitos EPs trabalhando em bancos (inclusive 
BACEN) e nas áreas financeiras de empresas 
tradicionais 

Gerente de sistemas 
produtivos em empresas 
manufatureiras 

Esta é uma das áreas centrais da formação do 
“produteiro”. Seus conhecimentos integrativos lhe 
fazem muito hábil como gestor de processos 
produtivos seja em PCP, Tecnologias de 
Manufatura ou outras áreas afins. 

Gestor de processos de 
desenvolvimento de 
produtos e/ou novas 
tecnologias 

O EP é, acima de qualquer coisa, um Engenheiro. 
Além disso, este profissional possui forte 
habilidade em gerenciamento de projetos e 
conhecimentos sobre Ergonomia. 

Analista e gerente de 
implantação de sistemas 

Este é um dos campos que mais a FIAP deseja 
inserir seus profissionais. O Engenheiro de 
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ERP e outros de gestão 
integrada 

Produção tem sido chamado, em virtude de sua 
formação em TI e em processos, a atuar no setor 
de implantação de sistemas tais como SAP, 
Oracle etc. 

Gestor de projetos de 
pesquisa em Marketing 
e/ou Economia 

Também em razão da concentração em 
Estatística e Matemática, muitas vezes se 
encontram EPs trabalhando na área de pesquisa 
do sistema privado. Isso tende a ocorrer tanto em 
empresas de pesquisa em Marketing (como 
Ibope) como em consultorias de economia. 

Gerente ou analista de 
Qualidade em empresas 
manufatureiras  

Sendo uma das áreas centrais da formação do 
EPs, a qualidade continua sendo setor vital em 
muitas organizações. Por exemplo, pode se 
esperar do EP a organização para certificação 
ISO ou outras. 

Gerente ou analista de 
produtividade em 
organizações voltadas a 
serviços 

Também o setor de serviços tende a necessitar 
de profissionais como Engenheiros de Produção. 
Isso se deve ao fato de que este segmento do 
mercado cada vez mais necessitar de ganhos de 
produtividade. 

Empreendedor das mais 
diversas áreas com 
ênfase, porém, em 
serviços (TI, alimentação, 
consultoria etc.) 

O mercado de trabalho atual dá forte ênfase ao 
empreendedorismo. Cremos que o EP também é 
um dos profissionais mais aptos a gerenciar 
pequenos negócios. A razão para tanto é sua 
formação multidisciplinar. 

Vendedor ou gerente de 
vendas em empresas do 
tipo B2B 

A forte formação em tecnologia aliada a 
embasamentos em técnicas de negociação e 
Marketing conferem a este profissional a 
capacidade de atuar em áreas comerciais de 
empresas. 

Gestor ou profissional de 
logística, armazenagem e 
transporte 

O ganho de eficiência em transportes está entre 
aqueles mais procurados nas empresas de hoje. 
O profissional da FIAP terá forte alicerce em 
conceitos desta área. 

Professor Universitário Assim como em outras áreas do saber humano, a 
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e/ou pesquisador 
acadêmico 

perspectiva de carreira acadêmica deve ser 
sempre enfatizada no profissional. O estudante 
da FIAP será estimulado a seguir seus estudos 
em nível de Mestrado e Doutorado. 

Quadro – Exemplos de inserção do Engenheiro de Produção no mercado de trabalho 
Fonte: Elaboração Própria 
 

 Há muitas razões para este destaque do Engenheiro de Produção no mercado 
de trabalho. A demanda pelos cursos de Engenharia de Produção tem sido 
crescente ano a ano, segundo apontam as estatísticas dos vestibulares. No Brasil, 
reportagens recentes de revistas como Exame, Isto É e Veja, e de jornais como 
Folha de São Paulo apontam a EP como uma das engenharias com melhores 
perspectivas de mercado de trabalho.  
 Na visão da FIAP, aquilo que é ensinado na universidade é determinante para a 
sobrevivência do profissional no mercado de trabalho. Por isso, deve haver muito 
cuidado na sua formação no sentido de lhe entregar aquilo que mais provavelmente 
lhe será cobrado no ambiente de trabalho. É necessário, também, ofertar ao 
indivíduo a capacidade de se adaptar ao mercado e de criar suas próprias 
oportunidades.  

Esta imperativa visão ampla representa um desafio que torna a Engenharia 
de Produção - em suas diversas linhas de atuação - uma das mais importantes 
áreas para que a indústria e os serviços instalados Brasil sejam capazes de 
responder às novas exigências de competitividade. Como dito, o profissional que 
aqui se debate deve estar preparado para atuar no gerenciamento de sistemas de 
produção em empresas pertencentes aos diversos setores econômicos: primário 
(mineração, agroindústria, usinas de álcool), secundário (indústrias) e terciário 
(serviços, centros de informática, consultorias empresariais, bancos etc.).  Também 
é preciso que seja formado para atuar em todas as atividades da gerência voltadas 
para: a engenharia de produto, o projeto da fábrica e operações de serviços, o 
planejamento e controle da produção, a otimização e a modelagem matemática de 
serviços, a logística, a engenharia da qualidade, a implantação de sistemas de 
informática, o gerenciamento de projetos e a engenharia econômica. 

Deste modo, os Engenheiros de Produção não estão primariamente 
ocupados com os equipamentos, pois esse é o domínio dos chamados engenheiros 
“clássicos”; nem com o lado humano exclusivamente, pois esse é o domínio dos 
gestores de recursos humanos e psicólogos; nem somente com aspectos financeiros 
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e econômicos, que é o domínio dos economistas e contadores; sequer mesmo com 
a atividade administrativa, que é a arena dos administradores. O Engenheiro de 
Produção, por seu turno, está preocupado com a interação entre máquinas, 
pessoas, a organização e o envolvimento destes com a indústria e o mercado em 
que a empresa se insere. A figura abaixo indica esta visão sobre a EP. 

 

 
Figura 1 – Interfaces e multidisciplinaridade da Engenharia de Produção 
Fonte: Elaboração Própria 

 
Em adição, não basta ao Engenheiro de Produção entender o sistema em que 

trabalha. Ele deve inovar de modo a ajudar sua organização a atingir metas. Na 
dimensão atitudinal, seu foco deve ser os resultados corporativos (engendrar, 
fazer...). Portanto, ele não deve contentar-se em manter os processos vigentes, mas 
promover que novos conceitos sejam materializados. Por conseguinte, projeto e 
desenvolvimento são tão importantes aos engenheiros aqui discutidos como aos 
demais engenheiros. Isso, fundamentalmente, difere o Engenheiro de Produção dos 
administradores de empresas (também considerados profissionais “de visão geral”).  

A EP se distancia de tal área do saber, embora com ela tenha interfaces, por: 
(i) Conferir mais forte embasamento quantitativo e científico; (ii) Por trazer muito 
bons fundamentos de tecnologia de processos e (iii) Por enxergar a empresa, 
sobretudo, a partir de suas operações sejam internas ou concernentes à cadeia de 

Engenharia	
de	

Produção	

Aspectos	
Técnicos	

Aspectos	
Financeiros	

Aspectos	
Humanos	



	

 

 
26 

suprimentos mais ampla. A ilustração a seguir demonstra o posicionamento no 
contínuo entre as engenharias “clássicas” e a administração onde a EP se encontra. 

 

Ciências 
Administrativas 

Engenharia 
de 
Produção 
Plena 

Engenharia de Produção com 
Habilitação em ramos da Engenharia 

Engenharias 
Clássicas 

Civil Mecânica Química 

Elétrica Metalúrgica Agroindustrial 

Materiais Minas Aeroespacial 

Figura 2- Contínuo entre EP, Administração e Engenharias tradicionais. 
Fonte: Adaptado de Cunha (2002) 
 

2.6 DIFERENCIAIS E ESTRUTURA GERAL DO CURSO 

2.6-1 DIFERENCIAIS DO CURSO DA FIAP 

Um curso de graduação, para que seja bem coordenado e para que seus 
alunos possam ter noção de seu todo, necessita seguir uma estrutura geral sólida. 
No entanto, isso não significa um somatório de disciplinas independentes. Na 
verdade, deve haver uma inter-relação forte e estruturada de um corpo de 
conhecimentos, competências e habilidades. 

O curso de Engenharia de Produção da FIAP se baseia em quatro 
diferenciais quanto aos conhecimentos abordados: 

(1) Forte embasamento em Gestão de Projetos tanto em seus 
aspectos humanos, como gerenciais e tecnológicos; 
(2) Enfoque no gerenciamento de toda a cadeia de suprimentos, não 
apenas como classicamente se enfatizava, nas questões internas da 
empresa; 
(3) Forte relação com o caráter empreendedor, dotando o profissional 
de conhecimentos em gestão empresarial, das novas relações de 
trabalho, na proposição de novos produtos e novas formas de 
negócios; 
(4)  Excelência no trato das tecnologias que embasam, na prática 
contemporânea, a atuação do engenheiro de produção.  
Pretende-se com isso uma formação de excelência, contextualizada 
com as demandas locais da cidade de São Paulo. Cada um dos pontos 
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acima mencionados possui um alicerce o qual garante seu 
cumprimento.  
Tais pontos foram selecionados também por significar melhor mercado 
de trabalho tanto pelo maior número de vagas quanto pela 
possibilidade de remuneração superior, atendendo a demanda da 
sociedade e o contexto que a FIAP está inserida. 
 

(1) O forte embasamento em Gestão de Projetos foi escolhido devido à ênfase 
que atualmente se confere no trabalho profissional das engenharias em geral. 
Muitos dos profissionais de Engenharia de Produção entrevistados 
testemunharam terem buscado – posteriormente à graduação – cursos de 
especialização que enfatizassem as regras e práticas do PMI (Project 
Management Institute). Além deste aspecto de mercado, a FIAP possui 
vocação significativa neste tema, pois há muitos anos tem ministrado, com 
sucesso, programas de MBA e Graduação em Gerenciamento de Projetos 
(GP). Nossa ênfase em GP oferece uma visão integrada de todos os fatores 
envolvidos em um projeto para que sejam atingidos os objetivos assumidos 
pela empresa em que o profissional de Engenharia de Produção atua. Tem 
um enfoque humanístico e participativo, orientado para a obtenção de 
resultados, com a premissa de que os resultados são atingidos por meio do 
trabalho de pessoas. O GP da FIAP, neste curso, compreende a concepção 
de metas e objetivos do projeto, a elaboração de um plano exeqüível, a 
execução do plano, sua revisão e o controle do projeto. 

(2) O gerenciamento integrado da cadeia de suprimentos é outro dos 
alicerces do curso de Engenharia de Produção. Este tema – também 
denominado Supply Chain Management - tem representado uma promissora 
fronteira para empresas interessadas na obtenção de vantagens competitivas 
sustentáveis. Trata-se de uma visão mais expandida e holística da 
administração de materiais tradicional, abrangendo o gerenciamento de toda 
a cadeia produtiva de uma forma estratégica e integrada. A escolha desta 
temática foi feita por ser considerada uma das que mais demandam e 
empregam engenheiros e, sobretudo, uma das que mais fortemente geram 
desafios às empresas da atualidade. 

O projeto pedagógico foi estruturado de tal modo a dar excelente formação ao 
gestor da cadeia de suprimentos. 



	

 

 
28 

(3)  A forte relação com o caráter empreendedor está alinhado com o contexto 
eduacional que a FIAP está inserida, onde novos modelos de negócios e 
novas formas de ação e inovação se fazem necessárias para o fortalecimento 
econômico e social. 

As competições (PBL), o TCC e diversas disciplinas na grade trabalham a 
temática do empreendedorismo, transmitindo ao estudante o olhar de engenheiro 
aliado ao comportamento inovador e disruptivo. Busca-se dar todas as ferramentas 
para que o engenheiro esteja preparado para lidar com os desafios de conceber 
uma ideia, analisar suas características técnicas e implementar um negócio, 
observando os aspectos econômicos, políticos, gerenciais e humanos. 

(4) A forte abordagem de Tecnologia da Informação também se configura como 
um dos alicerces que diferencia o curso da FIAP dos demais oferecidos. 
Muito em razão da necessidade de profissionais com esse perfil tecnológico, 
tão demandado na indústria contemporânea. 

Saber lidar com as novas tecnologias e entender a importância da informação na 
atuação do engenheiro de produção é fundamental para se fazer atual na indústria.  

 
O engenheiro de produção, cujo papel é lidar com a interação das máquinas, 

sistemas, pessoas, processos e do próprio negócio está cada vez mais centrado no 
gerenciamento das informações para tomada de decisões.  
A figura 3 ilustra os três alicerces que diferenciam nossa proposta. 
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Figura 3- Diferenciais do curso 
Fonte: Elaboração Própria 

 

2.7 ESTRUTURA CURRICULAR 
2.7-1 INTERDISCIPLINARIEDADE, EIXOS DE FORMAÇÃO E LISTA DE 
DISCIPLINAS 

Tendo por base o contexto educacional, os objetivos do curso e o perfil 
profissional do egresso, nosso curso está dividido em onze (11) diferentes eixos de 
formação, conforme mostra a figura a seguir. 
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Esses eixos permitem identificar os focos no processo formativo ao mesmo 
tempo que promovem uma maior interdisciplinariedade transversal. Tendo em vista 
o perfil profissional esperado, os eixos de formação norteiam objetivamente a 
construção de nossas disciplinas e a incorporação de conteúdos, competências e 
habilidades. 

Ainda, a interdisciplinariedade é largamente trabalhada no curso de Engenharia 
de Produção, por meio da metodologia adotada de Aprendizagem Baseada em 
Projetos (PBL). Nessa metodologia, um projeto é proposto para cada série do curso, 
integrando as mais diferentes disciplinas e eixos de formação, costurando o 
conhecimento em projetos contemporâneos, desafiadores e motivacionais. 

 
As competências e habilidades anteriormente apresentadas que articulam 

conhecimentos, habilidades, procedimentos, valores e atitudes – podem indicar em 
um currículo tradicional, entretanto, uma ruptura com ações e comportamentos que 
colocam a repetição e a padronização como marcos característicos da conduta 
escolar; consubstanciam, por isso, a necessidade de um novo modelo pedagógico, 
baseado em projetos. Na educação em nível superior, o ordenamento linear e 
seqüencial, embora também necessária, precisa ser revisto para realmente conferir 
ao EP a visão holística que tanto aqui se defende. 

Nosso curso tem os seguintes cuidados interdisciplinares: 
1- Cada disciplina é apresentada ao aluno como participante de um track 

(eixo) que objetiva formá-lo em um conjunto específico de competências e 
habilidades. 

2- A cada ano, os alunos são chamados, a desenvolverem um projeto 
interdisciplinar (multidisciplinar) sob a tutela de um ou mais docentes. Os 
projetos interdisciplinares costumam ser revistos anualmente, mas como 
referência, os seguintes projetos são sugeridos: 

- 1º ANO: Robot Recyclying Arm CUP– Projeto de desenvolvimento de um 
braço robótico para coleta e direcionamento de materiais recicláveis. 

- 2º ANO: Business Challenge, onde os alunos propõe uma empresa com o 
tema de sustentabilidade e inovação. Outros temas que podem ser 
empregados é o projeto e desenvolvimento de embalagens para os mais 
diversos fins, envolvendo questões de projeto, desenvolvimento, materiais, 
logística, otimização e estatística. 
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- 3º ANO: No terceiro ano os alunos, participam da SPACE CUP 
desenvolvendo um foguete, discutindo os materiais, desenho técnico, 
processos de fabricação, análise de dados e o trabalho em um projeto 
complexo. 
- 4º ANO: Prototype CUP - Neste penúltimo ano letivo, os estudantes 
deverão desenvolver um novo produto se preocupando com todas as suas 
facetas. Outra abordagem é de atuar em empresas reais, visualizando 
problemas de produção/logística propondo melhorias e soluções.  
- 5º ANO: O último ano, no que tange ao lado interdisciplinar, será enfocado 
na conclusão do trabalho de conclusão de curso. Além do TCC, conforme 
será discutido, os alunos propõe um plano de negócios e participam do 
STARTUP ONE, onde apresentam a uma banca de investidores o TCC. 
 

A tabela abaixo apresenta a lista de disciplinas, sua carga horária e em que 
núcleo estão inseridos, de acordo com as diretrizes curriculares para a Engenharia.  

 Núcleo CH Total 
DISCIPLINAS – 1º ANO   800 

Computational thinking for engineering PROFISSIONALIZAN
TE 2 66,67 

Resolução diferenciada de problemas BÁSICO 2 66,67 

Energia, cinemática forças e ondas BÁSICO 4 133,3
3 

Representações matemáticas 
bidimensionais e tridimensionais BÁSICO 2 66,67 

Computer Aided Design BÁSICO 2 66,67 
Indústria 4.0 BÁSICO 2 66,67 

Skills Lab & Hands on BÁSICO 2 66,67 

Gestão de projetos BÁSICO 2 66,67 

Formação Social e sustentabilidade BÁSICO 2 66,67 

DISCIPLINAS – 2º ANO     800 
Análise de problemas multivariáveis BÁSICO 2 66,67 

Inteligência Estatística BÁSICO 4 133,3
3 

Termodinâmica, eletricidade e magnetismo BÁSICO 2 66,67 
Química industrial e Tecnologia dos 
Materiais  BÁSICO 2 66,67 

Engenharia de operações ESPECÍFICO 2 66,67 

Engenharia Estrutural ESPECÍFICO 2 66,67 

Sistemas de produção e lean manufacturing ESPECÍFICO 2 66,67 

Empreendedorismo 2.0 PROFISSIONALIZAN
TE 2 66,67 
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Inovação Disruptiva BÁSICO 2 66,67 

DISCIPLINAS – 3º ANO     800 
Economia criativa BÁSICO 2 66,67 
Planejamento, Programação e Controle da 
Produção  

PROFISSIONALIZAN
TE 4 133,3

3 

Fenômenos dos Transportes PROFISSIONALIZAN
TE 2 66,67 

Resolução de problemas complexos em 
gestão de projetos 

PROFISSIONALIZAN
TE 2 66,67 

Data Science em modelos de previsão ESPECÍFICO 2 66,67 

Engenharia Organizacional ESPECÍFICO 2 66,67 

Factory Layout & Industrial Facilities ESPECÍFICO 2 66,67 

Business Management & It Services PROFISSIONALIZAN
TE 2 66,67 

Marketing & Digital Performance PROFISSIONALIZAN
TE 2 66,67 

DISCIPLINAS – 4º ANO     800 
Engenharia de negócios ESPECÍFICO 2 66,67 

Modelagem e Gestão de Processos  PROFISSIONALIZAN
TE 2 66,67 

Técnicas para Tomada de Decisão  PROFISSIONALIZAN
TE 2 66,67 

Inovação e Desenvolvimento de Produtos  PROFISSIONALIZAN
TE 2 66,67 

Gestão de Operações em Serviços  ESPECÍFICO 2 66,67 

Supply Chain ESPECÍFICO 2 66,67 

Quality management systems ESPECÍFICO 2 66,67 

Engenharia do Trabalho PROFISSIONALIZAN
TE 2 66,67 

Big Data & Analytics ESPECÍFICO 2 66,67 

Direito Digital PROFISSIONALIZAN
TE 2 66,67 

Estágio Supervisionado I   6  
DISCIPLINAS – 5º ANO     900 
Ambiente Global e Comércio Internacional  ESPECÍFICO 2 66,67 

Engenharia da sustentabilidade BÁSICO 2 66,67 

Projeto e Análise de Sistemas Logísticos PROFISSIONALIZAN
TE 2 66,67 

Robótica e Automação de Sistemas 
Produtivos  ESPECÍFICO 4 133,3

3 
Disciplina Optativa ESPECÍFICO 2 66,67 
Product & Services Prototyping ESPECÍFICO 2 66,67 
Ergonomia e Usabilidade ESPECÍFICO 2 66,67 

Desenvolvimento mobile ESPECÍFICO 2 66,67 

Estágio Supervisionado II   6  
Trabalho de Conclusão de Curso  ESPECÍFICO 2 80 
Lista de Disciplinas Optativas    
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Business Intelligence ESPECÍFICO 2 66,67 
LIBRAS   2 66,67 

 
 

Disciplinas CH Anual 
1º Ano 666,67 
2º Ano 666,67 
3º Ano 666,67 
4º Ano 666,67 
5º Ano 666,67 
Estagio Supervisionado 400 
TCC 80 
Ativdades Complementares 100 
Total Geral 3913,33 

 
2.7-2 ATENDIMENTO AOS NÚCLEOS DE CONTEÚDOS DAS DIRETRIZES 
CURRICULARES NACIONAIS 

As diretrizes Curriculares Nacionais para a Engenharia estipulam uma carga 
de no mínimo 30% para os núcleos básicos, 15% para os profissionalizantes e o 
restante para os conteúdos específicos. A matriz curricular em vigência atende a 
esse requisito contemplando: 

 
 DCN Carga 

horária 
Percentual 

Núcleo de Conteúdos 
Básicos 

30% 1166,67 35% 

Núcleo de Conteúdos 
Profissionalizantes 

15% 833,33 25% 

Núcleo de conteúdos 
específicos 

* 1333,33 40% 

Total 100% 3333,33 100% 
 

Um dos aspectos que mais a FIAP se atentou ao desenvolver o presente 
projeto pedagógico diz respeito ao equilíbrio e a modernidade de sua grade de 
disciplinas. 

Cada disciplina foi atribuída a somente um eixo de formação. Isso não 
significa que ela não trata de outros temas, mesmo pertencentes a outros eixos. É 
somente uma forma de organização e interlocução entre diferentes disciplinas. 
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A tabela a seguir mostra a distribuição dos 11 eixos de formação, pelas 
diferentes disciplinas do curso. 
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DISCIPLINAS – 1º ANO            Computational thinking for engineering      x    	 	
Resolução diferenciada de problemas X         	 	
Energia, cinemática forças e ondas X         	 	
Representações matemáticas bidimensionais e 
tridimensionais X         	 	
Computer Aided Design  X        	 	
Indústria 4.0   X       	 	
Skills Lab & Hands on        X  	 	
Gestão de projetos          X	 	
Formação Social e sustentabilidade          	 X	

DISCIPLINAS – 2º ANO          	 	
Análise de problemas multivariáveis X         	 	
Inteligência Estatística       X   	 	
Física II  X         	 	
Termodinâmica, eletricidade e magnetismo        X  	 	
Química industrial e Tecnologia dos Materiais  X         	 	
Engenharia de operações      X    	 	
Engenharia Estrutural X         	 	
Sistemas de produção e lean manufacturing          X	 	
Empreendedorismo 2.0  X        	 	
Inovação Disruptiva  x        	 	

DISCIPLINAS – 3º ANO          	 	
Economia criativa         X 	 	
Planejamento, Programação e Controle da 
Produção    X       	 	
Fenômeno dos Transportes para Eng.de Prod. X         	 	
Fenômenos dos Transportes      x    	 	
Resolução de problemas complexos em gestão 
de projetos         X 	 	
Data Science em modelos de previsão  X        	 	
Engenharia Organizacional          X	 	
Factory Layout & Industrial Facilities       X   	 	
Business Management & IT Services      X    	 	
Marketing & Digital Performance        x  	 	

DISCIPLINAS – 4º ANO          	 	
Engenharia de negócios         X 	 	
Modelagem e Gestão de Processos     X      	 	
Técnicas para Tomada de Decisão        X   	 	
Inovação e Desenvolvimento de Produtos   X        	 	
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Gestão de Operações em Serviços    X       	 	
Supply Chain          X	 	
Quality management systems   X       	 	
Engenharia do Trabalho     X     	 	
Big Data & Analytics          	 X	
Direito Digital          	 	

DISCIPLINAS – 5º ANO          	 	
Ambiente Global e Comércio Internacional         X  	 	
Engenharia da sustentabilidade          	 X	
Business inteligence      X    	 	
Projeto e Análise de Sistemas Logísticos   X       	 	
Robótica e Automação de Sistemas Produtivos      X     	 	
Disciplina Optativa          	 	
Product & Services Prototyping    X      	 	
Ergonomia e Usabilidade          	 X	
Desenvolvimento mobile      X    	 	
Trabalho de Conclusão de Curso          	 	
LIBRAS          	 X	

 
2.7-3 FLEXIBILIDADE 

Na evolução técnico científica, o conhecimento foi fragmentado e separado 
em disciplinas, o que leva ao termo “disciplinarização”. Por um lado, esse processo 
trouxe a massificação do conhecimento, permitindo que o ensino pudesse ser feito 
de maneira mais intensa. No entanto, essa disciplinarização vai contra a vivência 
profissional, onde os desafios são multidimensionais e complexos e a interrelação 
entre os conhecimentos é profunda. 

A flexibilização do currículo, tema introduzido e incentivado pela UNESCO em 
1998, está vinculada a reconexão dos diferentes conteúdos e conhecimentos, 
fragmentados pela disciplinarização do ensino. Nesse processo, não só as 
disciplinas precisam ser reconectadas, como o processo de ensino-aprendizagem, 
adotando novas metodologias integradoras e contextualizadas. 

Algumas escolas adotam as chamadas disciplinas sem équisitos e/ou 
disciplinas eletivas de outros cursos, afirmando que tal processo é a flexibilização. 
No entanto, tais iniciativas não buscam a reconexão do conhecimento, pois ainda 
tratam o conhecimento individualizado na disciplina e no professor que a ministra. 
Os componentes curriculares devem flexibilizar o ensino a partir de uma metodologia 
coerente e adaptada a realidade de cada um, permitindo a integração de 
conhecimentos sem sobrepujar os anseios individuais que foram a identidade do 
estudante. 

Os princípios da flexibilização curricular na FIAP são: 
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• A articulação entre teoria-prática, permitindo que o estudante vivencie, 
contextualize e aprenda de maneira, individual, organizada e aberta; 

• Processo de ensino-aprendizagem focada no estudante, propondo uma visão 
reflexiva sobre os problemas, casos e objetos de estudo; 

• Formação integrada à realidade cultural, econômica e social, onde o 
estudante contribui com sua formação extra-classe, vivência e experiência 
pregressa. Metodologias de trabalho em grupo permitem que o conhecimento 
seja extrapolado e adaptado a realidade de cada um. 

• Interdisciplinaridade, onde projetos são realizados entre diferentes 
grupos/cursos, cada qual contribuindo para um mesmo objetivo (ex. 
hackatons; marathons, etc) 

• Desenvolvimento de projetos práticos, realistas e contextualizados, 
promovendo o pensamento crítico, aberto e interrelacionado; 

• - Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão 
• Permeabilidade às informações, conhecimentos, saberes e práticas, dando 

liberdade ao aluno a adotar estratégias de aprendizagem, formas e caminhos 
individuais, de maneira orientada e objetiva. Nesse item, o uso de TICs (com 
a disponibilização de conteúdos em ambiente virtual) permite que cada 
estudante visite novamente assuntos tratados, a seu tempo, de sua maneira. 

• Promover a educação continuada, enfatizando que o ensino em sala de aula 
é apenas o começo em um processo de evolução contínua e consistente. 

2.7- 4 ARTICULAÇÃO DA TEORIA COM A PRÁTICA 
	

O pilar de sustentação do projeto pedagógico do curso é a articulação dos 
conhecimentos teóricos com a prática. As estratégias de ensino norteiam o caminho 
para articular o ensino disciplinarizado com a contextualização prática e profissional. 

Diversas disciplinas apresentam conhecimentos teóricos e práticos, que se 
fundem em um processo de busca do conhecimento e visualização de fenômenos.  

A carga horária de trabalho prático é 33% da carga total, incluindo a prática 
profissional no estágio supervisionado. O trabalho prático engloba atividades 
laboratoriais, demonstrações, utilização de simuladores, softwares estatísticos e de 
gestão de projetos. 

Juntamente ao conjunto de disciplinas, os projetos multidisciplinares unem de 
maneira exemplar a teoria com a prática. Nesses projetos, conteúdos, competências 
e habilidades de diversas disciplinas são utilizadas na resolução de um problema 
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comum. Nesse processo, técnicas de gestão de projetos são utilizadas, trazendo 
questões contemporâneas na vivência acadêmica.	
 

2.8 CONTEÚDOS CURRICULARES: EMENTÁRIO E 
BIBLIOGRAFIA 

Os conteúdos curriculares, distribuídos nas diferentes disciplinas do curso 
buscam desenvolver o perfil profissional do egresso, Para isso, além de buscarem 
dotar os alunos das competências e habilidades esperadas, devem: 

• Ser atuais; 
• Ser pedagogicamente acessíveis; 
• Ser administrados a partir de uma carga horária compatível; 
• Possuir bibliografia adequada e relevante; 
• Abordar conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental;  
• Abordar conteudos sobre direitos humanos; 
• Abordar conteúdos sobre relações étnico-raciais e para o ensino de 

história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. 

A abordagem da temática sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
sobre o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira Indígena é feita nas disciplinas: 
Formação Social e Sustentabilidade, Engenharia do trabalho e Ergonomia e 
Usabilidade. Tem por objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem 
como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade 
étnico-racial, tornando-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. 

A abordagem da temática sobre a Educação em Direitos Humanos é 
também feita na disciplina de Formação Social e Sustentabilidade, Engenharia do 
trabalho e Ergonomia e Usabilidade. 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. 

A abordagem da temática sobre a Educação Ambiental é feita nas 
disciplinas de Indústria 4.0, Formação Social e Sustentabilidade, Engenharia da 
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Sustentabilidade. Entende-se, por educação ambiental, os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas à conservação do meio ambiente, 
bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade. 

Todas essas temáticas podem também ser exploradas nas atividades 
multidisciplinares. Como exemplo, o curso de engenharia de produção já promoveu 
a Robot Recyclying Arm CUP, onde alunos de primeiro ano deveriam desenvolver 
um braço robótico para reciclagem de materiais, trazendo a temática ambiental. 
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2.8-1	1º	ANO	
COMPUTATIONAL THINKING FOR ENGINEERING 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
Conceitos básicos sobre computadores, algoritmos, linguagens e programas. 
Aplicações numéricas e não numéricas. Prática de linguagem de 
programação, como Visual Basic e Linguagem C. 
Objetivos 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências: 

o Familiarização com os conceitos básicos dos computadores e da 
computação.  

o Resolução algorítmica de problemas propostos.  
o Utilizar linguagem de máquina de computadores, na programação.  
o Linguagens de programação de alto nível com aplicações numéricas e 

não numéricas, visando dar ao estudante uma visão global dos 
computadores e dos problemas da computação em geral. 

Metodologia 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos, resolução de 
problemas e aulas de laboratório. 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. CELES, WALDEMAR. Introdução a Estruturas de Dados. Rio de 
Janeiro: Campus, 2006. 

2. DROZDEK, ADAM e PAIVA, LUIZ SERGIO CASTRO. Estrutura de 
Dados e Algoritmos em C ++. São Paulo: Thompson, 2002. 

3. ASCENCIO, A.F.G.; CAMPOS, E.A.V. Fundamentos da programação 
de computadores. 2ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

Complementar 
1. FORBELLONE, A L V e EBERSPÄCHER, H F. Lógica de 

Programação. 3.ed. São Paulo, 2005. 
2. DEITEL,H.M; DEITEL, P.J.; NIETO,T.R. Visual Basic .NET - Como 

programar. São Paulo: Editora Pearson, 2004. 
3. MACKENZIE,D.; SHARKEY,K. Aprenda Visual Basic em 21 Dias. São 
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Paulo: Editora Pearson, 2003. 
4. MIZRAHI,V.V. Treinamento em linguagem C++, módulo 1. 2ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 
5. MIZRAHI,V.V. Treinamento em linguagem C++, módulo 2. 2ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 
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RESOLUÇÃO DIFERENCIADA DE PROBLEMAS 
Carga horária: 2 h.a.. 
Súmula 
Problemas e questões cujo tratamento requer passagem ao limite. Conceito 
de limite e demonstração das propriedades básicas. Funções contínuas. 
Demonstração das regras de derivação. Definição de derivada. Gráficos de 
funções. Regras de derivação. Velocidade instantânea e aceleração. 
Teorema fundamental do Cálculo. Métodos de integração (introdução). 
Aplicações. 
 
Objetivos 
Ao final desta disciplina os alunos terão as seguintes competências 

o Compreensão dos conceitos de limite, derivada e integral 
o Utilizar esses conceitos na resolução de problema.  
o Capacidade de criar seus próprios modelos para o tratamento 

matemático de situações concretas 
o Compreensão de situações clássicas na Física, na Economia, na 

Estatística e, sobretudo, na Engenharia modeladas e tratadas por 
meio do Cálculo de uma variável. 

 
Metodologia 
  
O plano desta disciplina está estruturado de forma que a discussão das 
idéias se faça em três níveis. 1. Examinam-se os problemas cujo tratamento 
requer passagem ao limite, para que o estudante possa ter idéia do alcance 
daquilo que vai aprender (identificação dos porquês). 2. os conceitos são 
apresentados de maneira mais sistemática enfocando os métodos do cálculo 
infinitesimal (aprendizado do “o que”). 3. são discutidos os aspectos teóricos 
mais profundos e são demonstrados os teoremas principais. Estima-se que 
das 70%  desta disciplina serão de aulas expositivas com exercícios 
intercalados. As horas restantes serão trabalhadas em aulas totalmente de 
aplicação. Tais sessões, notadamente, serão dedicadas ao uso dos métodos 
estudados na solução de problemas efetivos de engenharia (como indica o 
objetivo 4 exposto acima). Trata-se do uso da Matemática como linguagem e 
ferramenta, não como ciência com fim em si mesma. Isto não significa, 
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contudo, qualquer redução do rigor acadêmico da disciplina. 

Referências Bibliográficas 
Básica 

1. BRADLEY, L. G. e HOFFMAN, L. D. Cálculo: um curso moderno e 
suas aplicações. 10. Edição. Editora LTC, 2010. 

2. HAZZAN, S. MORETTIN, P.A. e BUSSAB, W.O Cálculo: Função de 
uma e várias variáveis. 1.ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

3. GONÇALVES, M.B.; FLEMMING, D.M. Cálculo A: Funções, limite, 
derivação e integração. 6ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

Complementar 
1. FERNANDES,D.B - Cálculo Diferencial - São Paulo: Editora Pearson, 

2014. 
2. FERNANDES,D.B - Cálculo Integral - São Paulo: Editora Pearson, 

2014. 
3. THOMAS,G.B - Cálculo, volume 1 - 12ed. - São Paulo: Editora 

Pearson, 2012. 
4. THOMAS,G.B - Cálculo, volume 2 - 12ed. - São Paulo: Editora 

Pearson, 2012 
5. DEMANA,F.; WAITS,B.; FOLEY,G.;KENNEDY,D. - Pré-cálculo - 2ed. - 

São Paulo: Editora Pearson, 2013. 
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ENERGIA, CINEMÁTICA, FORÇAS E ONDAS 
Carga horária: 4 h.a. 
Súmula 
Noções de metrologia. Leis de Newton - o referencial inercial, a definição de 
massa, a quantidade de movimento. Aplicações das Leis de Newton: 
balanças, roldanas, plano inclinado, tração, peso aparente, força de atrito 
estático e dinâmico, força centrípeta, força de arraste e velocidade terminal. 
Trabalho energia cinética e potencial: potência, força variável, aplicações a 
uma mola. Conservação da energia: Forças dissipativas. Colisões, impulso, 
conservação da quantidade de movimento - colisões, experiência choque 
bidimensional. Cinemática de rotação, dinâmica de rotação, torque, momento 
angular e conservação de momento angular. 
Objetivos 
 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências 
Ter contato íntimo com a mecânica dos corpos sólidos 
Calcular elementos constituintes dos movimentos de corpos em duas e três 
dimensões (velocidade, aceleração etc.) 
Compreender e analisar equilíbrio dos corpos rígidos em fenômenos 
estáticos 
Fazer análises de movimentos circulares 
Familiarizar o aluno com a utilização de instrumentos de medidas mecânicas, 
organização de tabelas e gráficos com escala lineares e logarítmicas.  
Entender a teoria de Erros e do Método dos Mínimos Quadrados.  
Utilizar os tópicos anteriores para a realização de práticas e confecção de 
relatórios sobre experimentos básicos de mecânica. 
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos, resolução de 
problemas e aulas de laboratório. 
 
Referências Bibliográficas 
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Básica 
1. TIPLER, P A. e MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros, v.1.  

Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
2. KNIGHT, R. D. e RICCI, T. FREIRE.  Física: uma abordagem 

estratégica, V. 1 - Mecânica. 2. ed. São Paulo: Makron, 2009. 
3. HIBBELER,R.C. Dinâmica: mecânica para engenharia. 12 ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 
Complementar 

1. YOUNG,H D.; FREEDMAN,R A. Física I - Mecânica. São Paulo, 10 
Edição. Pearson, 2003. 

2. YOUNG,Hugh D.; FREEDMAN,Roger A. Física II - Termodinâmica e 
Ondas. São Paulo, 12 Edição. Pearson, 2008. 

3. SGUAZZARDI,M M. Física Geral. São Paulo: Pearson Education, 
2014. 

4. YOUNG,H D.; FREEDMAN,R A. Física I - Mecânica. São Paulo, 12 
Edição. Pearson, 2008. 

5. YOUNG,Hugh D.; FREEDMAN,Roger A. Física II - Termodinâmica e 
Ondas. São Paulo, 10 Edição. Pearson, 2003. 
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REPRESENTAÇÕES MATEMÁTICAS BIDIMENSIONAIS E 
TRIDIMENSIONAIS 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
Coordenadas cartesianas. Vetores. Dependência linear. Bases. Produto 
escalar. Produto vetorial. Translação e rotação. Retas e planos. Distância e 
ângulo. Cônicas. Coordenadas polares, cilíndricas e esféricas. Espaços 
vetoriais reais e complexos. Dependência linear. Base. Dimensão. 
Subespaços. Soma direta. Transformações lineares. Núcleo e imagem. 
Isomorfismo. Matriz de uma transformação linear. Autovalores e autovetores. 
Subespaços invariantes. Diagonalização de operadores. Forma canônica de 
Jordan. Espaços com produto interno. Ortogonalidade.  
Objetivos 
 
Capacitar o aluno a compreender o papel das representações matemáticas, 
a álgebra linear e a geometria analítica no cotidiano da engenharia. 
 
Metodologia 
 
O docente trabalhará de forma iniciar com as motivações para o uso de 
espaços geométricos e sistemas de coordenadas em aplicações de 
Engenharia. Estima-se que 50% das aulas serão expositivas com exercícios 
intercalados. As  horas restantes serão trabalhadas em aulas totalmente de 
aplicação. Tais sessões, notadamente, serão dedicadas ao uso dos métodos 
estudados na solução de problemas efetivos de engenharia. O docente desta 
disciplina, embora possivelmente com formação em Matemática, deverá ter 
perfil pragmático de solução de problemas. Trata-se do uso da Matemática 
como linguagem e ferramenta, não como ciência com fim em si mesma. Isto 
não significa, contudo, qualquer redução do rigor acadêmico da disciplina. 
São utilizados os softwares como Geogebra. 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. SANTOS, Fabiano José; FERREIRA, S. F. Geometria Analítica. Porto 
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Alegre: Bookman, 2010. 
2. BOULOS, P.; CAMARGO, I. Geometria Analítica - Um Tratamento 

Vetorial.  Rio de Janeiro: Prentice Hall, 2010. 
3. WINTERLE, P. Vetores e geometria analítica 2.ed. São Paulo: 

Makron, 2014. 
 
Complementar 

1. BORIN JUNIOR, A.M.S. Geometria analítica. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2014. 

2. FERNANDES, D.B. Álgebra Linear. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2014. 

3. STEN, C.; DRYSDALE, R. L. E BOGART, K. Blauth. Matemática 
discreta: para computação e informática. Bookman, 2010.  

4. GÓES, R. T.; GÓES, C. Números complexos e equações algébricas. 
Curitiba: Intersaberes, 2015 

5. FLEMMING,D.M.; GONÇALVES,M.B. - Cálculo B - 2ed - São Paulo: 
Editora Pearson, 2007. 
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COMPUTER AIDED DESIGN 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
Perspectivas. Vistas Ortográficas. Cortes e Secções. Cotagem. Desenhos de 
Execução. Desenho Geométrico. Geometria Descritiva. Projeções Cotadas. 
Superfícies Topográficas.  
Objetivos 
 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências 

o Ter visão espacial e saber manifestá-la em desenho estruturado 
o Projetar peças tridimensionais em softwares de desenho técnico 
o Compreender desenho técnico mecânico, quanto ao seu formalismo 

 
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos, resolução de 
problemas e aulas de laboratório. As aulas de laboratório envolverão, claramente, a 
construção de esquemas, projetos e croquis técnicos. 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. SILVA, A. RIBEIRO, C. T. Desenho Técnico Moderno. Rio de Janeiro: LTC, 
2006. 

2. MANFE, POZZA, SCARATO. Desenho Técnico Mecânico, V.1. 1.ed. São 
Paulo: Hemus, 2004. 

3. SILVA, A S. Desenho Técnico. São Paulo: Editora Pearson, 2014. 
 
Complementar 
 

1. BORIN Junior, A M S. Geometria Analítica. São Paulo, 2014. 
2. RIBEIRO,A.C; PERES,M.P.; IZIDORO,N. Curso de Desenho Técnico e 

Autocad. São Paulo: Editora Pearson, 2013. 
3. NÚCLEO TÉCNICO E EDITORIAL MAKRON BOOKS. AutoCAD 2000 Passo 

a Passo Lite. São Paulo: Makron Books, 1999. 
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4. HARRINGTON,D.J. Desvendando o Autocad 2005. São Paulo: Makron 
Books, 2006. 

5. WINTERLE, P. Vetores e geometria analítica 2.ed. São Paulo: Makron, 2014. 
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INDÚSTRIA 4.0 
Súmula Carga horária: 2 h.a. 
Introdução à Engenharia de Produção. Histórico da Engenharia de Produção e 
principais fontes de consulta. As áreas da Engenharia de produção: gerência 
de produção, qualidade, gestão econômica, ergonomia e segurança do 
trabalho, engenharia do produto, pesquisa operacional, estratégia e 
organizações, gestão da tecnologia, sistemas de informação e conhecimento, 
gestão ambiental e ensino de engenharia de produção. Visitas a empresas 
para observação da Engenharia de Produção na prática profissional. 
Objetivos 
A disciplina de Introdução à Engenharia de Produção tem como objetivo 
principal apresentar a escola e ambientar os calouros aos termos, campos de 
conhecimento e métodos próprios da Engenharia de Produção. Além desse 
objetivo principal, a disciplina também almeja:  
(i) motivar os alunos que estão iniciando no curso,  
(ii) desenvolver a capacidade de trabalho em equipe,  
(iii) desenvolver a capacidade de expressão oral e  
(iv) desenvolver a capacidade de expressão escrita.  
(v) Apresentar sucintamente questões e situações associadas às diversas 
áreas de atuação da Engenharia de Produção e possibilidades de atuação 
profissional também fazem parte do escopo da disciplina.  
Metodologia 
 
Aulas expositivas, discussões em grupo. Estudos de caso.  

Referências Bibliográficas 
Básica 

1. CHASE, R. B.; AQUILANO, N. J.; JACOBS, F. R. Administração da 
produção para a vantagem competitiva. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

2. KRAJEWSKI, L. J.; RITZMAN, L. P. Administração da produção e 
operações. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2008. 

3. Freitas, C. A.Organizador.  Introdução à Engenharia. 1ª Edição. Pearson 
Education do Brasil, São Paulo, 2014. 

Complementar  
1. KRAJEWSI, L. J.; RITZMAN, L. P. et al. Administração da Produção e 
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Operações. 8ª Edição.  Pearson Prentice Hall, São Paulo, 2009. 
2. GROOVER, M. P. Automação Industrial e Sistemas de Manufatura. 3ª 

Edição. Pearson Prentice Hall, São Paulo, 2011. 
3. PINTO, T. G. Itaipu: Integração em Concreto ou uma Pedra no 

Caminho? 1ª Ediçao. Manole, Barueri, SP, 2009. 
4. CHIAVENATO, I. Planejamento e Controle da Produção. 2ª Edição. 

Manole, Barueri, SP, 2008. 
5. RUBIM, M. T. Organizadora. Liderança e Desenvolvimento de Equipes. 

1ª Edição. Pearson Education do Brasil, São Paulo, 2015. 
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GESTÃO DE PROJETOS 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
Conceitos básicos de gerência de projetos. Processos de gestão (iniciação, 
planejamento, controle, execução e encerramento). Área de conhecimento 
(integração, escopo, tempo, custo, qualidade, pessoas, comunicação, riscos, 
aquisições). Modelos organizacionais. Ferramentas de software para gestão 
de projetos. Documentos de projeto. Administração de projetos de TI.  
Formação de equipes. Certificações. Metodologia do PMI (Project 
Management Institute). Modelo PMBOK. 
  
Objetivos 
 
Conferir ao aluno de Engenharia de Produção uma primeira visão sobre 
gestão de projetos em engenharia.  
 
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos, resolução de 
problemas e estudos de caso. 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. CARVALHO,F.C.A. Gestão de projetos. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2015. Virtual 

2. Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamentos de 
Projetos/Guia PMBOK. Bookstore, 2004 

3. KERZNER, H. Gerenciamento de projetos: Uma abordagem sistêmica 
para planejamento, programação e controle. São Paulo: Blucher, 
2013. 

 
Complementar 

1. VALERIANO, D. Moderno gerenciamento de projetos. 2ed. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2015. 

2. VALERIANO, D. Gerenciamento estratégico e administração por 



	

 

 
52 

projetos. São Paulo: Makron Books, 2001. 
3. CARVALHO Jr, M.R.C. Gestão de Projetos: da academia à sociedade.  

Curitiba: Intersaberes, 2012. 
4. NEWTON,R. O gestor de projetos. 2ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2011. 
5. FOGGETTI,C. Gestão ágil de projetos. São Paulo: Education do 

Brasil, 2014. 
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SKILLS LAB & HANDS ON 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
O laboratório de habilidades apresenta as técnicas para concepção de 
projetos de engenharia, medições físicas (mecânicas e elétricas), uso do 
espaço Maker e suas ferramentas (cortadora laser, impressoras 3D). 
Conceitos de metrologia, leitura de projetos e análise de peças mecânicas. 
Ferramentas e instrumentos de fabricação. Os alunos também tem contato 
com plataformas arduino para construção de soluções com motores, 
atuadores e outros instrumentos, de acordo com a competição do primeiro 
ano.   
 
Objetivos 
 
Conferir ao aluno de Engenharia de Produção a percepção da importância do 
mundo maker e de metrologia em engenharia. Procura-se também, com esta 
disciplina, possibilitar ao estudante uma visão mais holística de sua 
profissão. 
 
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos, resolução de 
problemas e estudos de caso. Será exigida grande carga de estudos 
extraclasse. 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. SILVA, A. RIBEIRO, C. T. Desenho Técnico Moderno. Rio de Janeiro: 
LTC, 2006. 

2. BOYLESTAD, R. Introdução a Análise de Circuitos, 12. Ed. São Paulo: 
Prentice Hall, 2011. 

3. ROSÁRIO, J. M., Princípios de mecatrônica, São Paulo: Prentice Hall, 
2005 

 
Complementar 
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1. AGUIRRE, L. A., Fundamentos de Instrumentação, Pearson, 2013. 
2. TOLEDO, J. C., Sistemas de Medição e metrologia, Curitiba: 

Intersaberes, 2014 
3.  BOYLESTAD, R., NASHELSKY, L., Dispositivos Eletrônicos e teoria 

de circuitos, 8ª. Ed. São Paulo: Pearson, 2004. 
4. ALBERTAZZI, A. G. Jr., SOUZA, A. R., Fundamentos de metrologia 

científica e industrial. Manole, 2008 
5. SILVA, E. L. (org), Programação de Computadores, São Paulo: 

Pearson ed., 2015 
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FORMAÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
Conceito de etnia, raça e religião e o respeito as tradições. Igualdade básica 
da pessoa humana. História e origem da diversidade cultural. A inserção no 
mercado de trabalho, os desafios étnico-raciais e o preconceito. Relações 
sociais no trabalho e na sociedade. Direitos Humanos. Conceitos gerais de 
ergonomia, saúde e segurança no trabalho. Acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e do trabalho. Métodos de análise de riscos à saúde e ambiental 
devidos à exposição a agentes físicos, químicos e biológicos. Métodos de 
análise de acidentes. Acidentes maiores - os riscos para a comunidade e o 
meio ambiente. Esforço físico e Lesões por Esforços Repetitivos. Meio 
ambiente: Gestão Ambiental e de resíduos sólidos. Conceitos de 
sustentabilidade e o impacto nos negócios.   
  
Objetivos 
 
Conferir ao aluno de Engenharia de Produção uma primeira visão sobre 
gestão de projetos em engenharia.  
 
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos, resolução de 
problemas e estudos de caso. 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. MATTOS, R A. História e Cultura Afro-Brasileira. 1ª ed, São Paulo: 
CONTEXTO, 2007. Virtual 

2. ALVES, R R, Administração Verde/O Caminho sem Volta da 
Sustentabilidade Ambiental nas Organizações, Loyola, Elsevier, 2016 

3. Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 
Ministério da Educação Orientações e Ações para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais, Editora de Cultura, SECAD, 2006   
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Complementar 
1. CARLI, R. Educação e Cultura na história do Brasil. 2.ed. Curitiba: 

InterSaberes, 2013. 
2. CORREA, R L T. Cultura e Diversidade. 1.ed. Curitiba: InterSaberes, 

2012. 
3. CURI, D. Gestão Ambiental. 1.ed. Editora Pearson Prentice Hall, 2012.  
4. LUZZI, D. Educação e meio ambiente: uma relação intrínseca. São 

Paulo: Manole, 2012 
5. PHILIPPI JR, A. Saneamento, Saúde e Ambiente: Fundamentos para 

um desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora Manole, 2005. 
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8.2 2º ANO 

ANÁLISE DE PROBLEMAS MULTIVARIÁVEIS 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
Técnicas de integração. Aplicações: cálculos de volumes de revolução, 
comprimento de curvas. Integrais múltiplas. Integrais de Linha. Integrais de 
superfície, teoremas de Gauss e Stokes. Equações Diferenciais Ordinárias.  
Objetivos 
 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências 

o Saber desenvolver cálculo integral com desenvoltura.  
o Aplicar cálculo integral para situações reais de engenharia tais como 

volume de sólidos, comprimento de curvas etc. 
o Conseguir resolver equações diferenciais ordinárias simples 

Metodologia 
Do mesmo modo que em Cálculo Diferencial e Integral I, nesta disciplina o 
docente trabalhará de forma iniciar com as motivações para o uso de 
Integrais em aplicações de Engenharia. Estima-se que 50% das aulas serão 
expositivas com exercícios intercalados. As horas restantes serão 
trabalhadas em aulas totalmente de aplicação. Tais sessões, notadamente, 
serão dedicadas ao uso dos métodos estudados na solução de problemas 
efetivos de engenharia. 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. HAZZAN, S. MORETTIN, P.A. e BUSSAB, W.O Cálculo: Função de 
uma e várias variáveis. 1.ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

2. GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo, Vol. 1, 5.ed. Rio de Janeiro: 
Livros Técnicos e Científicos Editora, 2001. 

3. GONÇALVES, M.B.; FLEMMING, D.M. Cálculo A: Funções, limite, 
derivação e integração. 6ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

 
Complementar 
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1. GONÇALVES, M.B.; FLEMMING, D.M. Cálculo B: Funções de várias 
variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2ed. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

2. FERNANDES,D.B - Cálculo Integral - São Paulo: Editora Pearson, 
2014. 

3. THOMAS,G.B - Cálculo, volume 1 - 12ed. - São Paulo: Editora 
Pearson, 2012. 

4. THOMAS,G.B - Cálculo, volume 2 - 12ed. - São Paulo: Editora 
Pearson, 2012 

5. DEMANA,F.; WAITS,B.; FOLEY,G.;KENNEDY,D. - Pré-cálculo - 2ed. - 
São Paulo: Editora Pearson, 2013. 
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INTELIGÊNCIA ESTATÍSTICA 
Carga horária: 4 h.a. 
Súmula 
 
Estatística Descritiva. O espaço probabilístico. Modelos probabilísticos. 
Dependência e independência de eventos. Variáveis aleatórias 
unidimensionais. Distribuições de probabilidade. Funções de variáveis 
aleatórias. Esperança matemática. Covariância e correlação. Teorema do 
limite central. Testes de hipóteses. Testes de aderência. Regressão linear. 
Objetivos 
 
Fundamentar os elementos centrais em estatística para EP. Particularmente, 
deseja que o estudante tenha completa habilidade no manuseio de medidas 
de dispersão e posição. Suas aplicações para EP serão treinadas. 
 
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos, resolução de 
problemas e aulas de laboratório, com a utilização de planilhas eletrônicas. 
 
Referências Bibliográficas 
 
Básica 

1. COSTA NETO, PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA. Estatística. São Paulo: 
Edgard Blucher, 2002. 

2. DEVORE, J. L. Probabilidade E Estatística Para Engenharia. 1.ed. 
São Paulo: Thomson Pioneira Editora, 2006. 

3. WALPOLE, R.E. [et al.]. Probabilidade e estatística para engenharia e 
ciências. 8ed. São Paulo: Editora Pearson Prentice Hall, 2009. 

 
Complementar 

1. McCLAVE, J.T.; BENSON, P.G.; SINCICH. Estatística para 
administração e economia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 

2. NEUFELD, J.L. Estatística aplicada à administração usando Excel. 
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São Paulo: Prentice Hall, 2003. 
3. MORETTIN,L.G. Estatística básica: probabilidade e inferência, volume 

único. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 
4. LARSON,R. Estatística aplicada. 4ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2010. 
5. BONAFINI,F.C. Estatística. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2012. 
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TERMODINÂMICA, ELETRICIDADE E MAGNETISMO 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
Leis da Termodinâmica e Propriedades dos Gases; Teoria Cinética dos 
Gases. Temperatura; Calorimetria; Máquinas Térmicas. Fundamentos de 
eletricidade - leis fundamentais, circuitos RLC, série e paralelo, análise de 
malhas, teoremas dos circuitos, fasores, potências ativa, reativa e aparente, 
correção do fator de potência. Circuitos magnéticos.  
 
Objetivos 
 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências 

o Compreender as três leis da termodinâmica 
o Saber analisar e calcular os elementos centrais de circuitos elétricos 

 
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos, resolução de 
problemas e aulas de laboratório.Os alunos serão especialmente treinados a 
interpretar tabelas de conversão e outros modos de trabalho em engenharia 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. HALLIDAY, David et al. Fundamentos de Física: Gravitação, Ondas e 
Termodinâmica, - v. 2. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

2. HALLIDAY, David et al. Fundamentos de Física: Eletromagnetismo - v. 
3. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

3. HIBBELER,R.C. Dinâmica: mecânica para engenharia. 12 ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

 
Complementar 

1. YOUNG,Hugh D.; FREEDMAN,Roger A. Física I - Mecânica. São 
Paulo, 10 Edição. Pearson, 2003. 

2. YOUNG,Hugh D.; FREEDMAN,Roger A. Física II - Termodinâmica e 
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Ondas. São Paulo, 12 Edição. Pearson, 2008. 
3. SGUAZZARDI,Monica M. Física Geral. São Paulo: Pearson Education, 

2014. 
4. YOUNG,Hugh D.; FREEDMAN,Roger A. Física I - Mecânica. São 

Paulo, 12 Edição. Pearson, 2008. 
5. YOUNG,Hugh D.; FREEDMAN,Roger A. Física II - Termodinâmica e 

Ondas. São Paulo, 10 Edição. Pearson, 2003. 
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QUÍMICA INDUSTRIAL E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
Teoria e Estrutura atômica. Propriedades periódicas dos elementos e 
compostos químicos. Tipos de ligações químicas. Fundamentos de química 
orgânica e aplicações tecnologias. Processos de obtenção dos aços. 
Processos de conformação. Diagramas de fases. Engenharia de superfície: 
Tratamento termoquímico, têmpera superficial, revestimentos anti-corrosivo e 
anti-desgaste. Fundamentos de polímeros.  
 
Objetivos 
 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências: 

o Ter os fundamentos da química inorgânica e orgânica 
o Compreender as principais aplicações tecnológicas de química em 

processos produtivos 
o Ser capaz de desenvolver etapas de processos produtivos básicos 

que envolvam química. 
 
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos, resolução de 
problemas e aulas de laboratório. 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. CALLISTER Junior, William D. Ciência e Engenharia de Materiais - 
Uma Introdução. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

2. CALLISTER Junior, William D. Fundamentos da ciência e engenharia 
de materiais. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

3. HIBBELER, R.C. Resistência dos materiais. 7ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2010. 

 
Complementar 
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1. HAGE, D.S.; CARR, J.D. Química analítica e análise quantitativa. 1ed. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

2. BROWN, T.L.; LEMAY, H.E.; BURSTEN, B.E. Química, a ciência 
central. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 

3. LIMA,A.A. Físico-química. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2014. 

4. MAIA,D.J. Química geral: fundamentos. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2007. 

5. PAWLICKA,A. Curso de química para engenharia, volume 2: 
materiais. Barueri, SP: Manole, 2013. 
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ENGENHARIA DE OPERAÇÕES 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
A disciplina aborda técnicas atuais de Gestão de Operações. Interelação entre 
qualidade ,processo, capacidade, estoque e força de trabalho. Por meio de estudos 
de caso, benchmark, fóruns de discussão e análise de artigos e congressos, são 
apresentados conceitos e metodologias de Engenharia de Produção que surgiram 
recentemente no mercado e em grupos de pesquisa acadêmica. 
 
Objetivos 
 
Capacitar o aluno a compreender a dinâmica das operações empresariais a partir de 
uma visão de integração intra e interorganizacional, considerando os elementos da 
Gestão de Operações, Cadeia de Suprimentos, Gestão Ambiental e Gestão de 
Serviços, de modo que o aluno consiga visualizar a organização como um processo 
integrado de várias atividades. 
 
Metodologia 
 
Aulas conceituais. Aulas de laboratório. Estudos de casos. Visitas a empresas. 

Referências Bibliográficas 
Básica 

1. UPTON, D.; HAYES, R.e PISANO, G. Produção, Estratégia e Tecnologia: Em 
busca de Vantagem Competitiva. 1.ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

2. OLIVEIRA, O.J. Gestão da Produção e Operações - Bases Para 
Competitividade. São Paulo: ATLAS, 2014. 

3. ZORZO, A (org), Gestão de Produtos e Operações, São Paulo, Pearson 
Education, 2015  

 
Complementar 

1. LÉLIS, E.C. (Organizadora). Gestão da Produção. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2014. 

2. RITZMAN, L. P., KRAJEWSKI, L. J., Administração da Produção e 
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Operações, São Paulo, Pearson Education , 2004. 
3. PAIXÃO, M.V. Desenvolvendo novos produtos e serviços. Curitiba: Ibpex, 

2013. 
4. PAIXÃO, M.V. Inovação em produtos e serviços. Curitiba: InterSaberes, 2014. 
5. PARANHOS, M., Gestão da produção industrial, Curitiba Intersaberes, 2012 
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ENGENHARIA ESTRUTURAL 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
Definição de barra simples e triângulo rígido 2D. Cálculo de reações em estruturas 
isostáticas, cálculo de esforços internos, definição de tensão normal média. Relação 
tensão deformação uniaxial, conceituação do coeficiente de Poisson. Definição de 
eixo (circular e vazado): cálculo de reações, cálculo de esforços internos (gráficos de 
esforços solicitantes). Definição de tensão de cisalhamento. Diagrama de momentos 
e cortes. Estado de tensão em um ponto: componentes de tensão. Estado plano de 
tensão, tensões principais e planos principais, máxima tensão de cisalhamento, 
círculo de Mohr. Estado de deformação num ponto: Estados planos, componentes 
de deformação, deformações principais, máxima distorção. Lei de Hooke. Critérios 
de resistência (ou falha): critério da máxima tensão normal, critério da máxima 
tensão cisalhante, critério da máxima energia de distorção.  
 
Objetivos 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências: 

o Calcular tensões e flexões em barras 
o Calcular forças e resistência de treliças 
o Determinar pontos de ruptura de corpos rígidos 

 
Metodologia 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos e resolução de 
problemas. Nos exercícios práticos, os estudantes poderão ter contato com desafios 
de cálculo de diagramas de momento, dimensionamento de tubos e vigas entre 
outras aplicações. 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. BEER & JOHNSTON. Mecânica Vetorial Para Engenheiros - Estática. 5ed. 
São Paulo: Makron Books, 2012. 

2. MELCONIAN, S. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais.18.ed. São 
Paulo: Érica, 2015. 

3. HIBBELER, Russell Charles. Resistência dos materiais. São Paulo: Prentice 
Hall, 2010. 
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Complementar 

1. YOUNG, Hugh D. Física I Mecânica. São Paulo: Addison Wesley, 2003. 
2. SGUAZZARDI, M. Física geral. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2014. 
3. HIBBELER, R C. Dinâmica: mecânica para engenharia. São Paulo: Prentice 

Hall, 2011. 
4. HIBBELER, R C. Estática: mecânica para engenharia. São Paulo: Prentice 

Hall, 2011. 
5. SHAMES, I H. Estática: mecânica para engenharia. vol.1. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2002. 
	 	



	

 

 
69 

SISTEMAS DE PRODUÇÃO E LEAN MANUFACTURING 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
As bases da organização da produção (produção artesanal, taylorismo-
fordismo); origens e princípios básicos do Sistema Toyota de Produção 
(STP); mecanismo da função produção: conceito de processos e operações; 
conceito e classificação de perdas; troca rápida de ferramentas; produção 
puxada e produção empurrada; controle da qualidade zero defeitos; 
automação; manutenção produtiva total; nivelamento da produção; 
padronização de operações; gerenciamento visual; melhoria contínua; 
mapeamento do fluxo de valor; modelo sócio-técnico de organização do 
trabalho; impacto da produção enxuta sobre as condições de trabalho; visita 
técnica em empresa que adote a produção enxuta.  
 
Objetivos 
 
Conhecer os sistemas de organização da produção mais difundidos, 
considerando o contexto em que foram desenvolvidos e seu papel na área de 
gestão da produção. Em particular, é enfatizado o sistema de produção 
enxuta, o qual atualmente vem servindo de paradigma para diversos setores 
da indústria e serviços.  
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos, resolução de 
problemas, estudo de casos e discussões em grupo. 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. RODRIGUES, M V. Entendendo, Aprendendo e Desenvolvendo - 
Sistema de Produção Lean Manufacturing. São Paulo: Campus, 2014. 

2. GAITHER, N.; FRAZIER, G. Administração da produção e operações. 
São Paulo: Thomson, 2002. 

3. RITZMAN,L.P. Administração da Produção e Operações. São Paulo: 
Prentice Hall, 2004. 
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Complementar  

1. LÉLIS,E.C. Administração da produção. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2012. 

2. CHIAVENATO, I. Planejamento e Controle da Produção. 2.ed. São 
Paulo: Manole 2008. 

3. KRAJEWSKI,L.J. Administração de produção e operações. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2009. 

4. PARANHOS FILHO,M. Gestão da produção industrial. Curitiba: 
InterSaberes, 2012. 

5. LÉLIS,E.C. Gestão da produção. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2014. 
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EMPREENDEDORISMO 2.0 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
Empreendedorismo é uma competência cada vez mais solicitada no 
ambiente empresarial, além de ser uma opção de carreira muito interessante 
na atualidade. A disciplina trata da Educação empreendedora, a criação de 
plano de negócios e formas de apresentação para investidores. Análise 
financeira e de mercado. Potencial de produtos e de mercado. São 
apresentadas as características de start-ups e do ecossistema 
empreendedor; Oportunidades de negócios; Business Model Canvas e Pitch; 
Linhas de financiamento. 
 
Objetivos 
 
Conhecer o perfil empreendedor e sua importância no mundo 
contemporâneo. Introduzir o aluno na cultura empreendedora e seu impacto 
na sociedade.  
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos, resolução de 
problemas, estudo de casos e discussões em grupo. 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. CHIAVENATO, I.; Empreendedorismo - Dando Asas Ao Espírito 
Empreendedor. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012. Virtual 

2. DORNELAS, J C A. Empreendedorismo: transformando Ideias em 
Negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2005.  

3. FILION, L J. Boa Ideia! E Agora?/Plano de Negócio, o caminho seguro 
para criar e gerenciar sua empresa. Cultura, 2000 

 
Complementar  

1. WILDAUER, E W. Plano de negócios: elementos constitutivos e 
processo de elaboração. 1ª. Edição. Curitiba: Ibpex, 2012. 
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2. MAXIMIANO, A C A. Empreendedorismo. 1ª. Edição. São Paulo: 
Pearson, 2012.  

3. STADLER, A; HALICKI, E; ARANTES Z. C.. Empreendedorismo e 
Responsabilidade Social. 2ª. Edição. Curitiba, Intersaberes, 2014. 

4. CHIAVENATO, I., MATOS, F. G., Visão e Ação Estratégica: Os 
Caminhos da Competitividade, 3ª ed., Manole,  2009 

5. MAXIMIANO, A C A. Administração para Empreendedores: 
fundamentos da criação e da gestão de novos negócios. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2006 
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INOVAÇÃO DISRUPTIVA 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
A disciplina aborda o conceito de inovação disruptiva e seu papel na 
sociedade moderna. Os tipos de Inovação; Gamificação no mercado, nas 
tarefas e nas relações, aplicabilidade de jogos de forma lúdica; Design 
Thinking, processos de inovação; Prototipação de ideias; Storytelling, 
inovação na apresentação de ideia e produtos. 
 
Objetivos 
 
Compreender o conceito de inovação e as tecnologias disruptivas. Analisar 
as inovações segundo o seu grau de disrupçào.  
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos, resolução de 
problemas, estudo de casos e discussões em grupo. 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. CHIAVENATO, I. Visão e Ação Estratégica: os caminhos da 
competitividade. 3.ed. São Paulo: Monole, 2009.  Virtual 

2. KIM, W. C., MAUBORGNE, R. A estratégia do Oceano Azul, Elsevier, 
2015  

3. PALACIOS, F. TERENZZO, M.. O Guia Completo do Storytelling. Alta 
Books, 2016 

 
Complementar  

1. CHESBROUGH, H., VANHAVERBEKE, W., WEST, J.,Novas 
fronteiras em inovação aberta, Blucher, 2018 

2. PAIXAO, M. V., Inovação em produtos e serviços, Ed. Intersaberes, 
2014 

3. Pearson Education do Brasil, Criatividade e Inovação, Prentice Hall, 
2011 
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4. REIS, D. R., Gestão da inovação tecnológica, 2a edição,, Manole, 
2008 

5. BARRETO, R. M., Ideias sobre ideias, 1ª ed., Sammus ed., 2014 
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8.3 3º ANO 

ECONOMIA CRIATIVA 
Carga horária: 2 h.a. 

Súmula 
 
Estudos e fundamentos de Macroeconomia. Curva de Demanda. Teoria da Firma e da 
Produção. Teoria da Firma e Custos. Formação de Preço em diferentes estruturas de 
mercado. O modelo da Economia Criativa. Os novos modelos econômicos e os novos 
modelos de negócio. 
 
Objetivos 
 
Capacitar o aluno a inferir nas relações estruturais estabelecidas para a ação econômica, 
tanto na atuação profissional como nas atividades relacionadas à própria cidadania. 
Propiciar a ancoragem dos conceitos e teorias na vida prática. Dá-se ênfase nos aspectos 
da microeconomia. O objetivo central deste curso é mostrar como os modelos teóricos da 
microeconomia podem auxiliar o administrador na tomada de decisão. Assim, sempre 
fazendo ligação entre a teoria e a prática, o curso explorará a teoria do consumidor, a 
demanda, a teoria da empresa, a oferta, as estruturas de mercado e a formação do preço. 
 
Metodologia 
 
Para esta disciplina pretende-se utilizar a técnica dos seminários discussivos. Com ela, os 
alunos serão expostos a apresentar oralmente suas visões sobre alguns problemas de 
ordem econômica. Também se utilizará de exercícios práticos para microeconomia. 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. GARCIA, M E.; Vasconcellos, Marco Antonio S. Fundamentos de Economia - 5ª Ed. 
São Paulo: Saraiva, 2014.. 

2. NEVES, P E. V. Viceconti Silvério das. Introdução À Economia - 12ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 

3. SINGER, P. Aprender economia. 25ed. São Paulo: Contexto, 2010. 
 
Complementar 

1. TEBCHIRANI,F.R. Princípios de economia: micro e macro. 3ed. Curitiba: Ibpex, 
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2011. 
2. MENDES,J.T.G. Economia: fundamentos e aplicações. 2ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2009. 
3. MENDES,J.T.G. Economia: bibliografia universitária. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2012. 
4. SINGER,P. O que é economia. 7ed. São Paulo: Contexto, 2011. 
5. MOCHÓN,F. Princípios de economia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
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PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 
Carga horária: 4 h.a. 

Súmula 
 
O curso oferece uma visão global da área de Produção, detalhando as 
atividades relacionadas com a Programação, Planejamento e Controle da 
Produção (PPCP). A disciplina apresentará em profundidade algumas técnicas 
consagradas de Planejamento e Controle da Produção: Planejamento dos 
Recursos de Manufatura (MRP II). O curso também aborda os tópicos 
associados com Sistemas de informação para o Planejamento da Produção, 
Roteiro de Produção e Plano Agregado de Produção.Também discute JIT -Just 
in Time. Layout para JIT. Premissas para implantação. Fluxo de produção 
"puxada“.  
 
Objetivos 
 
Compreensão dos conceitos fundamentais da produção. Desenvolver a aptidão 
de aplicá-los em ambientes reais, tendo em perspectiva a estratégia 
empresarial. 
 
Metodologia 
 
Procuraremos desenvolver neste curso 50% de aulas conceituais e 50% de 
exercícios práticos. Além disto, também faremos visitas a empresas. 
Referências Bibliográficas 
 
Básica 

1. FERNANDES, F C F; FILHO, M Godinho. Planejamento e Controle da 
Produção dos Fundamentos ao Essencial. São Paulo: ATLAS, 2010.  

2. GUERRINI, F M. Planejamento e Controle da Produção - Projeto e 
Operação de Sistemas. São Paulo: Campus, 2014. 

3. CHIAVENATO, I. Planejamento e Controle da Produção. 2.ed. São 
Paulo: Manole 2008. 

 
Complementar 
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1. COSTA JUNIOR,E.L. Gestão em processos produtivos. Curitiba: 
InterSaberes, 2012 

2. RITZMAN,L.P. Administração da produção e operações. São Paulo: 
Prentice Hall, 2004. 

3. BEZERRA,C.A. Técnicas de planejamento, programação e controle da 
produção e introdução à programação linear. Curitiba: InterSaberes, 
2014. 

4. BEZERRA,C.A. Técnicas de planejamento, programação e controle da 
produção: aplicações em planilhas eletrônicas. Curitiba: InterSaberes, 
2013. 

5. KRAJEWSKI,L.J. Administração de produção e operações. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2009. 
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FENÔMENO DOS TRANSPORTES 
Carga horária: 2 h.a. 

Súmula 
 
Quantidade de Movimento, Transporte de Calor e Massa. Estática dos Fluidos; 
Formulação integral: Continuidade, Quantidade de Movimento, Energia. Perda de 
carga em escoamentos internos. Medidores de vazão e velocidade. Transferência do 
Calor. Condução e Convecção. Trocadores de calor  
 
Objetivos 
 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências: 

o Calcular variáveis térmicas com base nas leis da termodinâmica 
o Dimensionar tubos 
o Dimensionar trocadores de calor 

 
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos, resolução de 
problemas e aulas de laboratório. Serão utilizados softwares de simulação de fluidos 
(ex. Solidworks) bem como o projeto de peças, visualizando suas características 
aerodinâmicas e sua interação com diferentes meios. 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. INCROPERA, F. P. e WITT, D. P. Fundamentos de transferência de calor e 
massa. 6.ed. São Paulo: LTC, 2008. 

2. MORAN, M.J. e SHAPIRO, H. N. Principios da Termodinâmica para 
Engenharia LTC, 2009. 

3. YOUNG, H D. e FREEDMAN, R A. Física II: Termodinâmica e Ondas. 12.ed. 
São Paulo: Addison Weley, 2008 
 

Complementar 
1. BRUNETTI, F, Mecânica dos Fluidos, 2ª ed. São Paulo, Pearson – Prentice 

Hall, 2008. 
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2. REIS, L. B., Matrizes energéticas. São Paulo: Manole, 2011 
3. DUARTE, D.A,.Mecânica Básica, São Paulo, Pearson Education, 2015 
4. DURAN, J. E. R., Biofisica – fundamentos e aplicações, Prentice Hall, 2003 
5. PICOLO, K C S A, Química Geral, São Paulo, PearsonEducation, 2015 
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FACTORY LAYOUT & INDUSTRIAL FACILITIES 
Carga horária: 2 h.a.  

Súmula 
 
Níveis do projeto de instalações (global, supra, macro, micro, submicro); 
detalhamento dos procedimentos de projeto em cada nível; planejamento 
sistemático e simplificado de layout; planejamento de matérias-primas e utilidades 
necessárias; planejamento de espaço para escritórios; princípios e equipamentos de 
movimentação e armazenagem de materiais; planejamento de layout de depósitos; 
políticas de armazenagem. Simulações e Modelagem. 
 
Objetivos 

o Apresentar métodos e ferramentas que habilitam senso crítico ao aluno ao 
planejamento de instalações industriais ou de serviços e em diferentes 
contextos do mundo corporativo.  

o Ao final deste curso o aluno terá condições de:  
o - Perceber relações causais entre objetos e fenômenos em relação ao layout; 
o - Perceber relações sequenciais-temporais entre eventos importantes para a 

solução de um problema de layout; 
o - Estruturar o raciocínio como uma sequência organizada e convergente de 

passos em modo linear e em modo não-linear; 
o - Perceber e lidar com múltiplos pontos de vista e caracterizações acerca de 

objetos e de fenômenos relativos ao layout (tipos característicos, princípios 
fun-cionais, aplicação de métodos de solução de problemas inerentes e de 
modos de caracterização de situações de interesse).  

Metodologia 
Esta disciplina possuirá aulas teóricas em cerca de 50% das sessões e de 
exercícios nas demais.  
Uso de Estudos de Casos, Palestras e/ou visitas a empresas, além de utilização de 
métodos computacionais para o simulação e modelagem para otimização de layouts 
industriais e serviços. 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. NEUMANN, Clovis; SCALICE, Régis Kovacs. Projeto de Fábrica e Layout, 1a 
ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2015 

2. TÁLAMO, J.R. Engenharia de Métodos – O estudo de tempos e movimentos; 
Editora Intersaberes, 2016. (Disponível na Biblioteca Virtual FIAP) 

3. LEE, Q. Projeto de Instalações e do Local de Trabalho. São Paulo: IMAM, 1. 
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ed., 1998, 
Complementar 

1. ALBERTIN, M.R; PONTES, H.L.J - Administração da Produção e Operações. 
Ed. Intersaberes, 2015.  

2. CUSTÓDIO. M.F. Gestão da Qualidade e Produtividade. Ed. Pearson, 2015.  
3. KLUYVER, Cornelis A. de; PEARCE, John A. Estratégia: uma visão 

executiva - 2ª edição - Ed. Prentice Hall  
4. CHIAVENATO, I.- Planejamento e Controle da Produção - 2ª edição – 2011  
5. KRAJEWSKI, L.; RITZMAN, L.; MALHOTRA, M.  Administração de Produção 

e Operações 8a Edição; São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2009.  
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM MODELOS DE PREVISÃO 
Carga horária: 2 h.a. 

Súmula 
 
Técnicas de amostragem; Séries Numéricas; Média Simples; Média Móvel; 
Média Móvel Dupla; Amortecimento Exponencial Simples; Amortecimento 
Exponencial Duplo – Método de Brown; Amortecimento Exponencial Duplo – 
Método de Holt; Amortecimento Exponencial Triplo – Método de Winter; 
Metodos de previsão em diversas situações de engenharia de produção. 
Principios de aprendizado de máquinas e inteligência artificial. 
 
Objetivos 
 

o Caracterizar séries numéricas.  
o Realizar a previsão de uma grandeza com base em um histórico de 

dados. 
o Comparar diferentes métodos de previsão. 
o Conhecer a variação na previsão realizada por cada método.  
o Aplicar o melhor método de previsão para cada situação apresentada. 
o Implementar algoritmos computacionais para cada método.  

 
Metodologia 
 
Aulas Expositivas; Estudo Dirigido; Exercícios Teóricos; Exercícios Práticos. 
Aulas de laboratório utilizarão apoio da informática, com softwares como 
Excel, Promodel, GNU Octave ou similares. 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. BUSSAB, W.O.; MORETTIN,P.A. Estatística Básica, vol.1. 5.ed. São 
Paulo: Saraiva, 1999.  

2. BUSSAB, W.O.; MORETTIN,P.A. Estatística Básica, vol.2. 5.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2000.  

3. BIAGIO, L. A. Como Calcular o Preço de Venda. Manole, 1ª Edição, 
São Paulo, 2012. 
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Complementar 

1. BEZERRA, C. A. Técnicas de Planejamento, Programação e Controle 
da Produção. InterSaberes,  1ª Edição, Curitiba, 2013.  

2. TAHA, A. H., Pesquisa Operacional. 8ª Edição. Pearson Prentice Hall, 
São Paulo, 2008. 

3. RYBA, A., LENZI, E. K., et al. Elementos de Engenharia Econômica. 
1ª Edição. InterSaberes, São Paulo, 2012. 

4. WAKAMATSU, A. Matemática Financeira. 1ª Edição. Pearson, São 
Paulo, 2012.  

5. LARS, R. Estatística Aplicada. 1ª Edição. Prentice Hall, São Paulo, 
2004 
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ENGENHARIA ORGANIZACIONAL 
Carga horária: 2 h.a. 

Súmula 
Gestão estratégica e Organizacional. Tipos de Estrutura Organizacional. 
Cultura Organizacional. Comportamento Organizacional; Diversidade nas 
Organizações; Inclusão social; questões étnico-raciais; Motivação; trabalho 
em Equipe; Liderança; Poder e Política; Conflitos e negociação; Poder em 
sistemas sociais. Vantagens Comparativas entre Empresas; 
Complementaridade; Estruturas Matriciais e por projetos. Planejamento 
estratégico e operacional. Redes inter-organizacionais - Tipologias e 
aplicações: Redes sociais, Complexos industriais, Cadeias de Valor; Arranjos 
Produtivos Locais; Clusters; Alianças estratégicas e parcerias. Gestão e 
Avaliação de desempenho organizacional. 
 
Objetivos 
 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências: 

o Compreender as diversas formas de estrutura organizacional 
o Desenhar, para casos práticos, estruturas organizacionais 
o Configurar cadeias de gestão 
o Conferir ao participante uma visão dos fatores humanos relativos ao 

indivíduo e ao grupo que influenciam o desempenho organizacional 
 
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos e resolução de 
problemas. 
 
Referências Bibliográficas 
 
Básica 

1. OLIVEIRA, D. P R.. Estrutura Organizacional - Uma Abordagem Para 
Resultados e Competitividade - 3ª Ed. São Paulo: ATLAS, 2014. 

2. CASTELLS, M. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 
3. ROBBINS, S. Comportamento Organizacional. 14.ed. São Paulo: 
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Pearson, 2010. 
 
Complementar 

1. HALL,R.H. Organizações: estruturas, processos e resultados. São 
Paulo: Prentice Hall, 2004. 

2. MENEGON,L.F. Comportamento Organizacional. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2012. 

3. ORLICKAS, E. Modelos de gestão: das teorias de administração à 
gestão estratégica. 2ed. Curitiba:Ibpex, 2011. 

4. JONES,G.R. Teoria das organizações. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2010. 

5. CERTO,S.C. Administração estratégica: planejamento e implantação 
da estratégia.  2ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2005. 
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MARKETING & DIGITAL PERFORMANCE 

Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
Sistemas de Informação e Pesquisa de Marketing. Valor e Satisfação do Cliente.  
Marketing de Relacionamento. Conceito contemporâneo de Marketing. Marketing 
digital; web 2.0; arquitetura líquida; reputação on-line; SEO; SEM; White hat; Black 
hat; Algoritmo Panda; Algoritmo Pinguim; marketing em redes sociais. 
 
Objetivos 
 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências: 

o Entender o processo de Marketing 
o Saber desenvolver um plano de Marketing 
o Compreender os 4Ps. 

 
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos e resolução de 
problemas. 
Entre os exercícios práticos desafiaremos os estudantes a construir um plano de 
Marketing completo para um produto ou serviço. 
 
Referências Bibliográficas 
 
Básica 

1. Kotler, Philip. Marketing 3.0 - As Forças Que Estão Definindo o Novo 
Marketing Centrado No Ser Humano. São Paulo: Campus,2010. 

2. Levinson, Jay Conrad. Marketing de Guerrilha - Táticas e Armas para Obter 
Grandes Lucros - Edição Revista e Atualizada. Editora Best Business, 2010.  

3. KEEGAN,W.J. Marketing global. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 
 
Complementar 

1. KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. 9ed. São Paulo: 
Prentice Hall, 2003. 

2. GARCIA, J.L. Marketing de serviços e de varejo. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2015. 
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3. CHIAVENATO, I. Gestão de vendas: uma abordagem introdutória: 
transformando o profissional de vendas em um gestor de vendas. 3ed. 
Barueri, SP: Manole, 2014. 

4. MAGALHÃES, M.F. Planejamento de marketing: conhecer, decidir, agir. São 
Paulo: Prentice Hall, 2007. STRAUSS,J. E-marketing. São Paulo: Prentice 
Hall, 2012. 

5. WIND,Y. Marketing de convergência. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2003. 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMPLEXOS EM GESTÃO DE PROJETOS 

Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
Gestão dos riscos de um projeto. Comunicação e documentação de projetos. 
Suprimentos e contratações em projetos. Gestão de Equipes em projetos. Medidas 
de desempenho e remuneração. Problemas complexos e soluções em gestão para 
melhoria de resultados. 
Objetivos 
 
Desenvolver habilidades de alocar recursos e controlar projetos. Especialmente, 
deseja-se incutir no estudante a importância do controle de custos e do 
gerenciamento de equipes visando o alto desempenho. 
 
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos e resolução de 
problemas. 
 
Referências Bibliográficas 
 
Básica 

1. CLEMENTS, James P; GIDO, Jack. Gestão de Projetos. Tadução de Vertice 
Translate. 3.ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007. 

2. KERZNER, H. Gerenciamento de projetos: Uma abordagem sistêmica para 
planejamento, programação e controle. São Paulo: Blucher, 2013. 

3. CARVALHO, F.C.A. Gestão de projetos. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2015. 

 
Complementar 

1. VALERIANO, D. Moderno gerenciamento de projetos. 2ed. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2015. 

2. VALERIANO, D. Gerenciamento estratégico e administração por projetos. 
São Paulo: Makron Books, 2001. 
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3. OLIVEIRA,G.B. Microsoft Project 2010 & gestão de projetos. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2012. 

4. NEWTON,R. O gestor de projetos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 
5. FOGGETTI,C. Gestão ágil de projetos. São Paulo: Education do Brasil, 2014. 
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BUSINESS MANAGEMENT & IT SERVICES 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
Modelos de entendimento sobre Marketing. Posicionamento de Mercado e Marcas. 
Comportamento do Consumidor (B2C). Marketing Industrial (B2B). Mix de Marketing. 
Estratégias Comerciais e Técnicas de Vendas. Análise de processos; BPMS, BPM e BPMN; 
Organogramas, Funcionogramas e Lotacionogramas; Serviços; ITIL; COBIT. 

 

Objetivos 

Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências: 

o Habilidade de modelar negócios e entender o papel da gestão 
o Aplicar conceitos vendas e estratégias comerciais na engenharia de produção 
o Realizar análise de processos e serviços, incluindo os de TI 
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos e resolução de problemas. 
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BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA  

1. KOTLER, P. Marketing 3.0 - As Forças Que Estão Definindo o Novo Marketing 
Centrado No Ser Humano. São Paulo: Campus,2010. 

2. LEVINSON, J. C. Marketing de Guerrilha - Táticas e Armas para Obter Grandes 
Lucros - Edição Revista e Atualizada. Editora Best Business, 2010.  

3. KEEGAN,W. J. Marketing global. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 
 
COMPLEMENTAR 
 

1. KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. 9ed. São Paulo: Prentice 
Hall, 2003. 

2. GARCIA, J.L. Marketing de serviços e de varejo. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2015. 

3. MAGALHÃES, M.F. Planejamento de marketing: conhecer, decidir, agir. São Paulo: 
Prentice Hall, 2007. 

4. STRAUSS,J. E-marketing. São Paulo: Prentice Hall, 2012. 
5. WIND,Y. Marketing de convergência. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003. 
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8.4		4º	ANO	

ENGENHARIA DE NEGÓCIOS 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
Matemática Financeira básica. Aspectos econômicos de finanças. O cálculo 
financeiro fundamental. Alavancagem operacional e financeira: administração do 
capital de giro; administração do ativo e passivo não circulante, administração do 
ativo permanente; fontes de financiamentos; mercado de capitais; estrutura e 
dividendos do capital; expansão e falências. Avaliação de Projetos de 
investimentos. 
 
Objetivos 
 
Fundamentar o Engenheiro de Produção nos elementos mais fundamentais da 
análise financeira de modo a municiá-lo de instrumentos para verificar viabilidade 
de projetos. 
 
Metodologia 
 
Aulas conceituais seguidas de exercícios práticos. Pretende-se também, nesta 
disciplina, fazer uma visita à bolsa de valores. 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. ASSAF NETO, A. Finanças Corporativas e valor. 2ed. São Paulo: Atlas, 
2006. 

2. GITMAN, L. Princípios de Administração Financeira. 10.ed. New York: 
Addison Wesley Brasil, 2013. 

3. FERREIRA,J.A.S. Finanças corporativas: conceitos e aplicações. São 
Paulo: Prentice Hall, 2005. 

 
Complementar 

1. FRANCISCO FILHO,V.P. Finanças. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2014. 
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2. MEGLIORINI,E. Administração financeira: uma abordagem brasileira. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 

3. SELEME,L.D.B. Finanças sem complicação. Curitiba: InterSaberes, 2012. 
4. PADOVEZE,C.L. Orçamento empresarial. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2009. 
5. GITMAN, L. Administração Financeira: Uma Abordagem Gerencial. São 

Paulo: Addison Wesley, 2003. 
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MODELAGEM E GESTÃO DE PROCESSOS 
Carga horária: 2 h.a.  

Súmula 
Esta disciplina discute o ambiente empresarial considerando fatores, 
influências, recursos e variáveis externas e internas. A disciplina busca 
fornecer subsídios para a melhor compreensão e efetivo gerenciamento das 
atividades empresariais, envolvendo seu planejamento e controle. Como 
elementos da gestão empresarial, entende-se o planejamento estratégico e 
sua implantação, que ocorre ao nível dos processos organizacionais, onde as 
ações são efetivadas. A disciplina também aborda o sistema de indicadores, 
que exerce o papel de desdobrar metas aos processos e retornar seu 
desempenho, e o gerenciamento dos processos empresariais. 
 
Objetivos 
 
Compreender as diferenças da gestão por processos frente à gestão 
funcional. Visualizar os aspectos mais relevantes na construção de um 
modelo de avaliação de desempenho, contemplando a visão de processos e 
de planejamento estratégico. Implantar a gestão por processos. 
Metodologia 
 
Aulas conceituais e modelagem em ferramentas tais como Visio e Aris 
Toolset. Será treinada a habilidade dos estudantes em construir processos 
as is e to be  com vias a que eles proponham melhorias de produtividade. Os 
processos que serão estudados serão dos mais diversos: desde manufatura, 
até serviços hospitalares. Deseja-se, com isso, que os alunos tenham visão 
estruturada de processos organizacionais e sejam aptos a propor melhorias 
de desempenho. Softwares como o Promodel também são utilizados como 
simuladores de eventos discretos. 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. BALDAM, R.; VALLE, R.; ROZENFELD, H. Gerenciamento de 
Processos de Negócio - BPM. São Paulo: Elsevier, 2014. 

2. SORDI, J.O. Gestão Por Processos: Uma Abordagem Da Moderna 
Administração. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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3. COSTA JUNIOR,E.L. Gestão em processos produtivos. Curitiba: 
InterSaberes, 2012. 

 
Complementar 

1. GUERREIRO, K.M.S. Gestão de processos com suporte em 
tecnologia da informação. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

2. BOOG ,G.; BOOG,M. Manual de treinamento e desenvolvimento: 
processos e operações, volume 2. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2013. 

3. MAXIMIANO, A.C.A. Administração para empreendedores: 
fundamentos da criação e da gestão de novos negócios. 2ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

4. VALERIANO, D.L. Gerenciamento Estratégico e Administração por 
Projetos. São Paulo: Makron Books, 2001. 

5. ROCHA,A.G.F. Planejamento e gestão estratégica. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2012. 
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TÉCNICAS PARA TOMADA DE DECISÃO  
Carga horária: 2 h.a.  
Súmula 
Introdução: Teoria das decisões, diversidade de técnicas e sua aplicabilidade em 
Engenharia de Produção. Ferramentas de Apoio à Decisão: conceitos e aplicação 
potencial de Business Intelligence e Big Data. Pesquisa Operacional: técnicas de 
modelagem, histórico, objetivos, restrições e modelos. Programação Linear: 
Otimização, modelos de programação linear, formulação de modelos, resolução 
gráfica, método simplex, dualidade, análise de sensibilidade. Teoria dos Jogos: 
Analise de conflitos, jogos de estratégia pura e mista, dominância. Teoria das Filas: 
Dimensionamento de recursos, analises de características de filas, modelo de canal 
único. 
Objetivos 
 
A disciplina de Pesquisa Operacional – aqui denominada Técnicas para Tomada de 
Decisão - tem por objetivo principal capacitar o Engenheiro de Produção na 
modelagem matemática de problemas. Para tanto, utiliza uma metodologia 
estruturada de abordagem de problemas e um conjunto de algoritmos específicos 
para sua solução.  Ao final da disciplina, o aluno deve ser capaz de elaborar 
modelos matemáticos e obter sua solução através de pacotes computacionais 
dedicados. 
 
Metodologia 
 
Aula teóricas e grande carga de exercícios práticos em papel e planilhas Excel, com 
ajuda da ferramenta Solver. 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. ARENALES, M. et al. Pesquisa Operacional. São Paulo: Elsevier, 2005. 
2. ANDRADE, E.L Introdução à Pesquisa Operacional. 4.ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2009. 
3. TAHA,H.A. Pesquisa operacional: uma visão geral. 8ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2008. 
 
Complementar  

1. MADY, E.B. Pesquisa de mercado.Curitiba: InterSaberes, 2014. 
2. TARAPANOFF, K. Análise da informação para tomada de decisão: Desafios  

e soluções. Curitiba, InterSaberes, 2015 
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3. BARBOSA,M.A. Iniciação à pesquisa operacional no ambiente de gestão. 
2ed. Curitiba: InterSaberes, 2014. 

4. COSTA, L.C. Momento de decisão. São Paulo: Financial Times-Prentice 
Hall, 2006. 

5. SANTOS,L.F.B. Gestão de custos: ferramentas para a tomada de decisões. 
Curitiba: InterSaberes, 2013. 
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INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 
Carga horária: 2 h.a.  
Súmula 
 
Inovação tecnológica: definição e perspectivas; conceitos e propriedades da 
tecnologia, o processo de inovação tecnológica: conceito, fases e gerenciamento - 
criação e disseminação de tecnologia; adoção, implementação e disseminação da 
tecnologia, trabalho criativo. Pipeline e milestones.  
 
Objetivos 
 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências: 

o Fornecer ao aluno uma visão integrada do processo de desenvolvimento de 
produto, desde as etapas iniciais de geração da ideia, avaliação econômica e 
desenvolvimento do conceito do produto até a preparação da fábrica, 
produção e lançamento do produto. 

o Apresentar como os principais conhecimentos da formação de engenheiro de 
produção podem ser aplicados no processo de desenvolvimento de produto. 

o Propiciar uma experiência prática de projeto. 
 
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos, resolução de 
problemas e aulas de laboratório. Os estudantes poderão conceber novas ideias e 
criar protótipos, utilizando conceitos como impressão 3D e tecnologia da informação. 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. JUGEND, D; SILVA, S L da. Inovação e Desenvolvimento de Produtos - 
Práticas de Gestão e Casos Brasileiros. Rio de Janeiro: LTC, 2013.. 

2. C. WARD, A. Sistema Lean de Desenvolvimento de Produtos e Processos - 
Col. Técnico & Produção. Editora Leopardo, 2013. 

3. PAIXÃO,M.V. Inovação em produtos e serviços. Curitiba: InterSaberes, 2014. 
 
Complementar 
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1. MESTRINER,F. Gestão estratégica de embalagem. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2007. 

2. SELEME, R. Projeto de produto: planejamento, desenvolvimento e gestão. 
Curitiba: InterSaberes, 2013. 

3. ARANTES,E.C. Desenvolvimento de produtos e métricas de marketing. 
Curitiba: InterSaberes, 2013. 

4. ACADEMIA PEARSON. Criatividade e inovação. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2011. 

5. LENZI, F.C. [et al.]. Talentos inovadores na empresa: como identificar e 
desenvolver empreendedores corporativos. Curitiba: InterSaberes, 2012. 
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GESTÃO DE OPERAÇÕES EM SERVIÇOS 
Carga horária: 2 h.a.  

Súmula 
 
Sistemas de serviços e dificuldades da gestão de operações. Tipologias de 
serviços. Conceito de serviço. Gestão estratégica de serviços. Cultura 
Organizacional em serviços. Organização da produção e processos em serviços. 
Organização do trabalho e estrutura organizacional. Trabalho em serviços. 
Relação de serviço e Relacionamento com o cliente. Medição de Satisfação.  
 
Objetivos 
 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências: 

o Compreender as nuances da realidade dos serviços 
o Compreender as diferenças entre operações manufatureiras e de serviços 
o Calcular fluxos de materiais em serviços 
o Identificar e mensurar mecanismos de mensuração de desempenho em 

serviços  
 
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos e resolução de 
problemas. 
 
Referências Bibliográficas 
 
Básica 

1. OLIVEIRA, O.J. Gestão da Produção e Operações - Bases Para 
Competitividade. São Paulo: ATLAS, 2014. 

2. GIANESI, I G. M. e CORRÊA, H. L C. Adminsitração Estratégica e Serviços. 
São Paulo: Atlas, 1994. 

3. LOVELOCK, C.H. Marketing de Serviços: pessoas, tecnologia e resultados. 
5ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

 
Complementar 
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1. GOZZI, M.P. Gestão da qualidade em bens e serviços. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2015. 

2. ARANTES,E. Marketing de serviços. Curitiba: InterSaberes, 2012. 
3. PAIXÃO,M.V. Desenvolvimento de produtos e serviços. Curitiba:Ibpex, 

2013. 
4. RITZMAN,L.P. Administração da produção e operações. São Paulo: 

Prentice Hall, 2009. 
5. KRAJEWSKI,L.J. Administração de produção e operações. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2009. 
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SUPPLY CHAIN 
Carga horária: 2 h.a.  

Súmula 
 
Principais componentes no sistema logístico (estratégias, táticos e 
operacionais). Logística estratégica, serviço ao cliente, projeto do canal de 
distribuição, gerenciamento de transportes, processamento do pedido, 
armazenagem, movimentação e embalagem, aquisição, gerenciamento da 
tecnologia de informações e sistemas de gestão, logística e estrutura 
organizacional, sistemas de medição de desempenho e custos logísticos. 
Gerenciamento da cadeia de suprimentos. Tendências.  
 
Objetivos 
 
Promover o processo de aprendizado em gerenciamento de transportes, 
inseridos num processo de distribuição física, sob a ótica da Logística 
Integrada. 
Metodologia 
 
Esta disciplina terá aulas expositivas, de exercícios e exemplos práticos. 
Uma das formas que utilizaremos para educar o profissional neste tema será 
a simulação e a discussão de casos práticos. 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. BALLOU, R.H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Logística 
Empresarial. 5ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

2. FIGUEIREDO, K.F.; FLEURY, P.F.; WANKE, P. Logística e 
Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. São Paulo: Atlas, 2004. 

3. CHOPRA, S. e MEINDL, P. Gerenciamento da Cadeia de 
Suprimentos. 4ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2011. 

 
Complementar 

1. GATTORNA, J. Living supply chains: alinhamento dinâmico de 
cadeias de valor. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 
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2. TAYLOR,D.A. Logística na cadeia de suprimentos: uma perspectiva 
gerencial. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2005. 

3. CAMPOS, L.F.R. Supply Chain: uma visão gerencial.  Curitiba: 
InterSaberes, 2012. 

4. RUSSO, C.P. Armazenagem, controle e distribuição. Curitiba: 
InterSaberes, 2013. 

5. RAZZOLINI FILHO, E. Transporte e modais: com suporte de TI e SI. 
Curitiba: InterSaberes, 2012. 

	
	 	



	

 

 
105 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS  
Carga horária: 2 h.a.  

Súmula 
 
A Evolução a Qualidade; Custo da Qualidade e os efeitos do Gerenciamento da 
Qualidade sobre a Produtividade; Gerenciamento da Qualidade Total e Princípios de 
gestão da qualidade; Sistema de Gestão da Qualidade: Normas ISO atuais: NBR 
ISO 9000:2000; NBR ISO 9001:2000; NBR ISO 9004:2000; Processo de certificação 
de sistema da qualidade; Sistema de Gestão da Qualidade: Política da qualidade, 
objetivos da qualidade, indicadores e metas de melhoria da eficácia do sistema de 
gestão da qualidade. 
 
Objetivos 
 
O objetivo principal da disciplina é familiarizar os alunos com os conteúdos 
referentes gestão da qualidade, abordando os conteúdos preconizados pelos 
especialistas da área. Para atingir os objetivos são conduzidas aulas de caráter 
teórico, bem como trabalhos práticos que visam desenvolver as habilidades de 
trabalho em equipe, aprofundando a familiaridade dos alunos com os temas 
estudados 
 
Metodologia 
 
Esta disciplina possuirá aulas teóricas em cerca de 50% das sessões e de 
exercícios nas demais. Prevê-se, também, visitas a empresas e utilização de 
métodos computacionais para o manuseio de técnicas de CEP (controle estatístico 
de processo). 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. CARPINETTI, L C R. Gestão da Qualidade - Conceitos e Técnicas - 2ª Ed. 
São Paulo: ATLAS, 2012. 

2. VIEIRA Filho, G. Gestão da Qualidade Total - Uma Abordagem Pratica - 5ª 
Ed. Editora Alínea, 2014. 

3. ACADEMIA PEARSON. Gestão da qualidade. São Paulo: Pearson Education 
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do Brasil, 2011. 
 
Complementar 

1. LÉLIS,E.C. Gestão da qualidade. 1ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2012. 

2. CUSTÓDIO,M.F. Gestão da qualidade e produtividade. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2015. 

3. BARROS,E.; BONAFINI,F. Ferramentas da qualidade. Pearson Education do 
Brasil, 2014. 

4. SELEME,R. Controle da qualidade: as ferramentas essenciais. Curitiba: 
InterSaberes, 2012. 

5. PARANHOS FILHO,M. Gestão da produção industrial. Curitiba: InterSaberes, 
2012. 
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ENGENHARIA DO TRABALHO 
Carga horária: 2 h.a.  

Súmula 
 
Ser humano Psico-bio-social. Motivação e Liderança. Competências, habilidades e 
atitudes dos funcionários. Recrutamento e Seleção. Remuneração da força de 
trabalho. Treinamento e Desenvolvimento de pessoas. Mudança Organizacional. 
Segurança do trabalho. Higiene, Prevenção e controle de riscos em máquinas, 
equipamentos e instalações. Psicologia na engenharia de segurança, comunicação 
e treinamento. Proteção ao meio ambiente 
Objetivos 
 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências: 

o Entender o lado humano das empresas 
o Identificar os problemas relacionados a questão humana nas empresas 

 
Metodologia 
 
Esta disciplina terá aula expositivas, de exercícios e aplicações práticas. Incluirá 
palestras e análise de textos reflexivos com vias a melhorar a capacidade de “leitura” 
humanística nos estudantes. 
 
Referências Bibliográficas 
 
Básica 

1. GIL, A. C. Gestão de Pessoas: Enfoque nos Papéis Profissionais. São Paulo: 
Atlas, 2014 

2. ROBBINS, S. P. Comportamento Organizacional. 14.ed. São Paulo: Prentice-
Hall, 2010.  

3. CHIAVENATO, I. Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos: 
como incrementar talentos na empresa. Editora Manole, 7ª edição rev. e 
atual. Barueri, SP: Manole, 2009. 

 
Complementar 

1. DESSLER, GARY. Administração de Recursos Humanos. Editora Pearson, 3ª 
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edição. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. 
2. GRAMIGNA, MARIA RITA MIRANDA. Modelo de Competências e Gestão de 

Talentos. 2ed. Editora Pearson Prentice Hall, 2007.  
3. ROMERO, S.M.T., SILVA S.F. DA C., KOPS,L.M. Gestão de pessoas: 

conceitos e estratégias. Curitiba: Intersaberes, 2010. 
4. SELMAN, JIM. Liderança. Pearson Prentice Hall, 2010. 
5. WACHOWICZ, MARTA CRISTINA. Conflito e negociação nas empresas. 1ed. 

Curitiba: Editora Intersaberes, 2012. 
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BIG DATA & ANALYTICS 
Carga horária: 2 h.a.  
Súmula 
 
Introduzir os conceitos associados a gestão e análise de dados. Aplicação das 
novas tecnologias associadas ao Big Data Analytics. Compreensão de conceitos e a 
necessidade da governança de dados. Alternativas para estrutura organizacional e 
perfis envolvidos. Definição dos aspectos da arquitetura da infraestrutura necessária 
para a análise de grande volume de dados. Definição das ferramentas/softwares 
necessárias para a análise da necessidade específica de negócio. Bancos de dados 
não relacionais, modelos analíticos, cenários de uso, mineração de dados, 
linguagem R. 
 
Objetivos 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências: 

o Compreender as estratégias do big data nos negócios modernos 
o Compreender a mportancia da governança de dados.  
o Definir ferramentas e softwares necessários para a analise da necessidade 

de negócio. 
 
Metodologia 
 
Esta disciplina terá aula expositivas, estudo de caso e exercícios práticos. 
 
Referências Bibliográficas 

BÁSICA 

1. BARBIERI, C. BI2 - Business Intelligence/Modelagem & Qualidade. São 
Paulo: Elsevier, 2011. 

2. SILVA, B A C . Sistemas de informação/aquisição e análise de dados para 
inteligência de negócio. 2013. 

3. TARAPANOFF, K. Análise da informação para tomada de decisão: desafios e 
soluções. 1ª. edição. Curitiba: InterSaberes, 2015. 

 
COMPLEMENTAR 
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1. CAIÇARA JUNIOR, C. Sistemas integrados de gestão – ERP: uma 
aborsagem gerencial. 2ª. edição. Curitiba: InterSaberes, 2015. 

2. LAUDON, KC. Sistemas de informação gerenciais. 11. edição. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2014. 

3. ELMASRI, R. Sistemas de banco de dados. 4ª. edição. São Paulo: Addison 
Wesley, 2005. 

4. TOCCI, R J; WIDMER, N S. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 8ª. 
edição. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 

5. COSTA, L C. Momento de decisão. 1ª. edição. São Paulo: Financial Times – 
Prentice Hall, 2006. 
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DIREITO DIGITAL 
Carga horária: 2 h.a.  

Súmula 
 
O estudo do direito, das leis e da responsabilidade social e moral é fundamental para o 
exercício da profissão. Essa disciplina aborda a prática e a compreensão dos fenômenos do 
direito, legislação, ausência de lei e julgamento de processos. O conceito do direito digital; as 
implicações do marco civil da internet, na rede e suas consequências; o que são e como são 
trabalhados os crimes eletrônicos; o papel da certificação digital; registros, documentos e 
provas eletrônicas; os aspectos legais da segurança da informação e a implicação na 
indústria da informação. 
 
Objetivos 
 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências: 

o Conhecer o direito, as leias e a responsabilidade para o exercício da profissão. 
o Compreender o conceito de direito digital 
o Aplicar tecncias para prevenção de crimes eletrônicos e a confidencialidade de 

documentos na indústria. 
 
Referências Bibliográficas 

BÁSICA 

1. FEITOSA, A R. Direito digital e a modernização do judiciário. São Paulo: LTr, 2015. 
2. PEREIRA, A. Estudos Avançados de Direito Digital. 1ª. edição. São Paulo: Elsevier, 

2014. 
3. LEAL, M C. A constituição como princípio: os limites da jurisdição constitucional 

brasileira. Barueri, SP: Manole, 2003. 
COMPLEMENTAR 

1. RICCITELLI, A. Direito constitucional: teoria do Estado e da Constituição. 4ª. edição. 
Barueri, SP: Manole, 2007. 

2. BRANCHIER, A S; TESOLIN, J. D. D. Direito e legislação aplicada. 1ª. edição. Curitiba: 
InterSaberes, 2012. 

3. HACK, É. Noções preliminares de direito administrativo e direito tributário. Curitiba: 
InterSaberes, 2013. 
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4. LISBOA, R S. Direito civil de A a  Z. Barueri, SP: Manole, 2008. 
5. ANNONI, D. Introdução ao direito contratual no cenário internacional. Curitiba: 

InterSaberes, 2012. 
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8.5 	5º	ANO	

AMBIENTE GLOBAL E COMÉRCIO INTERNACIONAL 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
Globalização Econômica e Cultural. Empresas multinacionais e 
transnacionais. Comunicação intercultural. Sistemática de Comex. Desafios 
da logística Internacional.  
Objetivos 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências: 

o Identificar oportunidades no ambiente global 
o Explicar as possíveis estratégias de internacionalização e seus 

desafios. 
Assim, o objetivo da disciplina é oferecer aos participantes a teoria e os 
modelos conceituais que suportam as estratégias de empresas bem-
sucedidas que atuam em múltiplos mercados internacionais. Empresas que 
atuam em múltiplos mercados internacionais elaboram e implementam 
estratégias e modelos de gestão que buscam atender às necessidades de 
cada mercado internacional, além de desfrutar das vantagens de escala e do 
conhecimento proporcionado pela sua atuação global.   
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos e resolução de 
problemas. Visitas serão estimuladas, como ao porto de Santos ou outros 
entrepostos 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. MAIA, J. de M. Economia Internacional e Comércio Exterior - 16ª Ed. 
São Paulo: ATLAS, 2014. 

2. VICECONTI, P e NEVES, S. das. Introdução à Economia. 12. Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013 

3. CAVUSGIL,S.T. Negócios internacionais: estratégia, gestão e novas 
realidades. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 
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Complementar 
1. KRUGMAN,P. Economia internacional: teoria e política. 8ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 
2. CARVALHO,G. Introdução às finanças internacionais. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007. 
3. KRUGMAN,P. Economia internacional. 10ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2015. 
4. BARBOSA,A.F. O mundo globalizado. São Paulo: Contexto, 2010. 
5. DALLA COSTA,A.J. Economia internacional: teoria e prática. Curitiba: 

InterSaberes, 2012. 
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STARTUP ONE 

Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
Elaboração de um plano de negócios para a solução de um problema real. 
Orientação do trabalho de conclusão de curso. Ferramentas de apoio a 
criação de novos negócios. Business Model Canvas.  
Objetivos 
 
Esta disciplina visa a fundamentar quatro tópicos importantes e relacionados: 
Formação social (questões étnico-raciais e de inclusão), projeto do Trabalho, 
Gestão Ambiental e Ergonomia. 
 
Metodologia 
Aulas teóricas, visitas a empresas e instalações ambientais e exercícios. 
Serão visitadas estruturas produtivas que tenham boas práticas de 
gerenciamento de resíduos, segurança do trabalho e inclusão social. 
Palestrantes mais afeitos aos aspectos biológicos tal como médicos do 
trabalho serão convidados a participar da disciplina. Serão também 
desenvolvidos projetos de segurança do trabalho em diversos formatos 
produtivos (de construção civil a plantas operativas) e observadas as 
questões sociais e étnico-raciais. 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. MATTOS, REGIANE AUGUSTO DE. História e Cultura Afro-Brasileira. 
1ª ed, São Paulo: CONTEXTO, 2007. 

2. PILGER,R.R. Administração e meio ambiente. Curitiba: InterSaberes, 
2013. 

3. TARAPANOFF, K. Análise da informação para tomada de decisão: 
desafios e soluções. 1ª. edição. Curitiba: InterSaberes, 2015. 

 
Complementar 

4. PAIXÃO, M.V. Desenvolvendo novos produtos e serviços. Curitiba: 
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Ibpex, 2013. 
5. Ministério da Educação / SECAD. Orientações e Ações para 

Educação das Relações Étnico-Raciais, Brasília: SECAD, 2006.  
6. PAIXÃO, M.V. Inovação em produtos e serviços. Curitiba: 

InterSaberes, 2014. 
7. BERAS, C. Democracia, Cidadania e Sociedade Civil, Intersaberes, 

2013. 
8. SELEME, R. Automação da produção: uma abordagem gerencial. 

Curitiba: InterSaberes, 2013. 
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PRODUCT & SERVICES PROTOTYPING 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
Análise dos fatores relacionados ao desenvolvimento de soluções em 
produtos e serviços. Os alunos desenvolvem um protótipo funcional, 
considerando os aspectos físicos, econômicos, ambientais e de mercado, 
com o planejamento dos processos produtivos e utilização do espaço Maker. 
Uso de ferramentas e processos de organização, decisão e execução 
envolvidas nas atividades táticas e operacionais de desenvolvimento de 
novos produtos, compreendendo desde a concepção até o lançamento do 
produto e sua retirada do mercado com a participação das diversas áreas 
funcionais da empresa. Foco na gestão do desenvolvimento de produto e no 
processo. 
 
Objetivos 
 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências: 

o Fornecer aos alunos insumos na construção de protótipos de produtos 
e serviços a partir de ferramentas específicas. 

o Torná-lo capaz de compreender as etapas de construção de protótipos 
na industria. 

o Auxiliar a elaboração do TCC. 
 
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos, resolução de 
problemas e aulas de laboratório. 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. SANTOS, A de A. Erp e Sistemas de Informações Gerenciais. São 
Paulo: ATLAS, 2013. 

2. UPTON, D.; HAYES, R.e PISANO, G. Produção, Estratégia e 
Tecnologia: Em busca de Vantagem Competitiva. 1.ed. Porto Alegre: 
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Bookman, 2008. 
3. JOÃO,B. Sistemas de informação. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2012. 
 
Complementar 

4. GUERREIRO,K.M.S. Gestão de processos com suporte em tecnologia 
da informação. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

5. PAIXÃO, M.V. Desenvolvendo novos produtos e serviços. Curitiba: 
Ibpex, 2013. 

6. PAIXÃO, M.V. Inovação em produtos e serviços. Curitiba: 
InterSaberes, 2014. 

7. OLIVEIRA,F.B. Tecnologia da informação e comunicação: a busca de 
uma visão ampla e estruturada.  São Paulo: Pearson Prentice Hall: 
FGV, 2007. 

8. CHIAVENATO,I. Iniciação a sistemas, organização e métodos: SO&M. 
Barueri,SP: Manole, 2010. 
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PROJETO E ANÁLISE DE SISTEMAS LOGÍSTICOS 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
Apresentação; Introdução e Perfil da Armazenagem (desempenho); calculo 
tamanho de estoque.Inovações na Gestão de armazenagem; Recebimento e 
arranjo; Armazenar; Sistemas de picking; Utilização e despacho; Layout de 
Armazéns; Sistemas de gestão de armazenagem; Projeto e implementação 
da força de trabalho.  
 
Objetivos 
 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências: 

o Dimensionar estrutura de transporte e armazenagem. 
o Estruturar sistemas de estocagem e calcular custos de armazenagem. 

 
Metodologia 
 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos e resolução de 
problemas. O cálculo de matrizes logísticas e consolidação de cargas será 
treinado intensamente. 
 
Referências Bibliográficas 
Básica 

1. NOVAES, A.G. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. 
4ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014 

2. PAULO GONÇALVES. Administração de materiais. Rio de Janeiro: 
Campus, 2007. 

3. CHOPRA, S. e MEINDL, P. Gerenciamento da Cadeia de 
Suprimentos. 4ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2011. 

 
Complementar 

1. GATTORNA,J. Living supply chains: alinhamento dinâmico de cadeias 
de valor. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 
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2. TAYLOR,D.A. Logística na cadeia de suprimentos: uma perspectiva 
gerencial. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2005. 

3. CAMPOS,L.F.R. Supply Chain: uma visão gerencial.  Curitiba: 
InterSaberes, 2012. 

4. RUSSO,C.P. Armazenagem, controle e distribuição. Curitiba: 
InterSaberes, 2013. 

5. RAZZOLINI FILHO,E. Transporte e modais: com suporte de TI e SI. 
Curitiba: InterSaberes, 2012. 
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BUSINESS INTELIGENCE 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
Avaliação e implantação de tecnologias da informação. Mudanças culturais e 
nos sistemas produtivos mediantes a incorporação de tecnologias da 
informação. Inovação tecnológica e competitividade empresarial. Sistemas 
ERP. Estruturação e manuseio de banco de dados nas grandes 
organizações. 
Objetivos 
Explorar as características na elobraçào e execução de negócios. Os novos 
sistemas produtivos e a inteligência dos negócios, centrado nos dados.  

Metodologia 
Esta disciplina utilizará aulas expositivas, exercícios práticos e resolução de 
problemas. 

Referências Bibliográficas 
Básica 

1. BARBIERI, CARLOS. BI2 - Business Intelligence: Modelagem e 
qualidade. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2011. 

2. Cruz, June Alisson Westarb; Guindani, Roberto Ari; Martins, Tomás 
Sparano; Reis, Júlio Adriano Ferreira dos. Série Administração 
Estratégica - Incrementando a Estratégia - Uma Abordagem do 
Balanced Scorecard. Editora IBPEX, 2010. 

3. DEITEL,H.M. E-business e e-commerce para administradores.  São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2004. 

 
Complementar 

1. SAADE, A.; GUIMARÃES, T. Dominando estratégias de negócios: 
ideias e tendências do novo universo corporativo. São Paulo: Financial 
Times – Prentice Hall, 2006. 

2. JARDEWESKI, C.J.F. Técnicas e métodos de avaliação de 
desempenho. Curitiba: InterSaberes, 2014. 

3. CHIAVENATO,I. Administração nos novos tempos: os novos 
horizontes em administração. 3ed. Barueri,SP: Manole, 2014. 

4. CHIAVENATO,I. Introdução à teoria geral da administração. 9ed. 
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Barueri,SP: Manole, 2014. 
5. CHIAVENATO,I. Administração: teoria, processo e prática. 5ed. 

Barueri,SP: Manole, 2014. 
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ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS 
Carga horária: 4 h.a. 
Súmula 
 
Sistemas de controle inteligente, automação industrial e comercial. 
Engenharia de controle e controle de máquinas em processos industriais. 
Automação de diversos setores (escritórios, supermercados, bancos, 
indústrias, etc.).  
Objetivos 
 
Tornar o aluno capaz de desenvolver pequenos projetos de automação e ter 
boa noção do todo em projetos complexos. 
 
Metodologia 
 
Aulas teóricas e aplicação em laboratório. 

Referências Bibliográficas 
Básica  

1. MATARIC, M J. Introdução À Robótica. São Paulo: Blucher, 2014.  
2. RUSSEL, S.; NORVIG, P. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: 

ELSEVIER, 2004. 
3. OGATA,K. Engenharia de controle moderno. 5ed. São Paulo: 

Pearson, 2010.  
 
Complementar 

1. ROSÁRIO, João.M. Princípios de Mecatrônica. São Paulo: Pearson, 
2005. 

2. GROOVER, Mikell P. Automação Industrial e Sistemas de Manufatura. 
3ed. São Paulo: Pearson, 2011. 

3. CRAIG, J.J. Robótica. 3ed - São Paulo: Editora Pearson, 2012. 
4. SELEME,R. Automação da Produção: uma abordagem gerencial. 

Curitiba: Editora Saberes, 2013. 
5. AGUIRRE,L.A. Fundamentos de Instrumentação. São Paulo: Editora 

Pearson, 2013. 
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ENGENHARIA DA SUSTENTABILIDADE 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
Planejamento da utilização eficiente dos recursos naturais nos sistemas produtivos 
diversos, da destinação e tratamento dos resíduos e efluentes destes sistemas, bem 
como da implantação de sistema de gestão ambiental e responsabilidade social. 
Compreensão dos sistemas de gestão ambiental e certificação, gestão de recursos 
naturais e energéticos, gestão de efluentes e resíduos industriais, produção mais 
limpa e ecoeficiência, responsabilidade social corporativa e o desenvolvimento 
sustentável. 
 
Objetivos 
 
Fundamentar o aluno nos elementos centrais de sustentabilidade. Ofertá-lo visão 
complexa sobre a realidade humana e seu papel social. Particularmente, visa-se a 
discutir os impactos das empresas e dos sistemas produtivos na sociedade 
moderna. 
 
Metodologia 
 
Debates sobre texto atuais e opiniões dos estudantes. Aulas expositivas e estudos 
de caso.  
 
Referências Bibliográficas 
 
Básica 

1. BERNARDES, CYRO e MARCONDES, REYNALDO CAVALHEIRO 
Sociologia Aplicada à Administração. São Paulo: Saraiva, 2001.  

2. NEUMANN, C. Gestão de Sistemas de Produção e Operações: 
Produtividade, Lucratividade e Competitividade. São Paulo: Elsevier, 2013. 

3. RITZMAN,L.P. Administração da Produção e Operações. São Paulo: 
Prentice Hall, 2004. 

 
Complementar  

4. ANDREOLI, T.P. Organização de sistemas produtivos: decisões estratégicas 
e táticas. Curitiba: InterSaberes, 2014. 

5. CHIAVENATO, I. Gestão de materiais: uma abordagem introdutória. 3ed. 
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Barueri,SP: Manole, 2014. 
6. VÁRIOS AUTORES. Introdução à engenharia ambiental. 2ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2005. 
7. PARANHOS FILHO,M. Gestão da produção industrial. Curitiba: 

InterSaberes, 2012. 
8. LÉLIS,E.C. Gestão da produção. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2014. 
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ERGONOMIA E USABILIDADE 
Carga horária: 2 h.a.  
Súmula 
 
Trata dos conceitos de ergonomia e usabilidade na indústria. Análises físico-
biológicas de produtos, processos e postos de trabalho. Adequação e estudos 
de caso de projetos ergonômicos. Fatores da usabilidade e suas implicações. 
Objetivos 
 
Capacitar o aluno a compreender a dinâmica das operações nas unidades de 
produção, com enfoque nas características ergonômicas e de usabilidade. 
Metodologia 
 
Aulas conceituais. Estudos de casos. Visitas a empresas. 

Referências Bibliográficas 
Básica 

1. KLEINA, C. Tecnologia assistiva em educação especial e educação 
inclusiva. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

2. DUL, Jan. Ergonomia Prática - 3ª Ed. São Paulo: Blucher, 2012. 
3. BENYON, David, Interação Humano-Computador, , Pearson, 2015 

 
Complementar 

4. WACHOWICZ,M.C. Segurança, saúde e ergonomia. Curitiba: 
InterSaberes, 2012. 

5. PHILIPPI JR,A.; ROMÉRO.M.A.; BRUNA,G.C. Curso de gestão 
ambiental. Barueri,SP: Manole, 2004. 

6. ROSSETE,C.A. Segurança e higiene do trabalho. São Paulo: Pearson, 
2014. 

7. PARANHOS, M., Gestão da produção industrial, Curitiba Intersaberes, 
2012 

8. CHIAVENATO,I. Administração: teoria, processo e prática. 5ed. 
Barueri,SP: Manole, 2014. 
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DESENVOLVIMENTO MOBILE 
Carga horária: 2 h.a.  

Súmula 
 
Novas tecnologias e aplicações voltadas ao mundo dos negócios e ao 
entretenimento, desenvolvimento multiplataforma, em um futuro onde tudo 
estará conectado unindo o mundo físico e o digital. Desenvolvimento de 
aplicativos android. Conceitos básicos de desenvolvimento para dispositivos 
móveis. Características dos dispositivos móveis. Arquiteturas de aplicação 
móvel. Componentes de Desenvolvimento. Componentes de tela e Projeto de 
interfaces para dispositivos móveis. Programação de aplicações para clientes. 
Transferência de dados cliente-servidor. Arquivos XML. Noções de 
programação IOS. 
 
Objetivos 
 
Capacitar o aluno a compreender a construção de aplicativos mobile para uma 
indústria do futuro. Discutir o papel da indústria hiperconectada. 
Metodologia 
 
Aulas conceituais. Estudos de casos. Trabalho prático. 

Referências Bibliográficas 
Básica 

1. LEE, V; SCHNEIDER, H; SCHELL, R. Aplicações móveis. São Paulo: 
Pearson, 2005. Virtual 

2. HERMES, D. Desenvolvimento de Aplicativos Móveis com Xamarin. São 
Paulo: Novatec, 2016. 

3. LECHETA, R. R. Android Essencial. São Paulo: Novatec, 2017. 
 
Complementar 

1. SILVA, Diego. Desenvolvimento para dispositivos móveis. São Paulo: 
Pearson, 2016 

2. DUARTE, William. Deplhi para android e IOS: desenvolvendo aplicativos 
móveis. São Paulo: Brasport, 2015.  
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3. BONATTI, Denilson. Desenvolvimento de jogos em HTML5: Metologia 
passo a passo, desenvolva jogos para web, tablets, celulares e 
facebook. São Paulo: Brasport, 2015. 

4. FORBELLONE, André Luiz Villar e EBERSPACHER, Henri F. Lógica de 
programação. 3.ed. São Paulo: Pearson, 2005. 

5. GUEDES, Sérgio. Lógica de programação algorítmica. São Paulo: 
Pearso, 2014. 
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LIBRAS 
Carga horária: 2 h.a. 
Súmula 
 
Noções básicas de LIBRAS com vistas a uma comunicação funcional entre ouvintes 
e surdos no âmbito escolar no ensino de língua e literaturas da língua portuguesa. 
 
Objetivos 
 
Instrumentalizar os para o estabelecimento de uma comunicação funcional com 
pessoas surdas; 
Favorecer a inclusão da pessoa surda no contexto escolar; 
Expandir o uso da LIBRAS legitimando-a como a segunda língua oficial do Brasil. 
 
Metodologia 
 
Esta disciplina será conduzida por meio de aulas tradicionais, leituras dirigidas, 
construção de resumos e análise de casos práticos. Será exigida grande carga de 
estudos extra-classe. 
 
Referências Bibliográficas 
 
Básica 

1. QUADROS, Ronice Muller de. Educação de Surdos – A aquisição da 
linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 2008. 

2. 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;2011 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]. 

3. SILVA, R D. Língua de sinais – Libras. São Paulo: Pearson, 2015. 
 

Complementar 
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1. LUCHESI, M.R.C. Educação de pessoas surdas: Experiências vividas, 
histórias narradas. 4ed. Campinas, SP: Papirus, 2012. 

2. FERNANDES, S. Educação de surdos. Curitiba: InterSaberes, 2012. 
3. TESSARO, N.S. Inclusão escolar: concepções de professores e alunos da 

educação regular e especial. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011. 
4. KLEINA, C. Tecnologia assistiva em educação especial e educação inclusiva. 

Curitiba: InterSaberes, 2012. 
5. SILVA, A.M. Educação especial e inclusão escolar: história e fundamentos. 

Curitiba: InterSaberes, 2012. 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Súmula 
Escolha do tema do projeto. Cronograma de atividades. Pesquisa 
bibliográfica, estado da arte e pesquisa de mercado. Elaboração do 
anteprojeto. Metodologia científica e tecnológica. Prototipação. 
Desenvolvimento de projeto. Produção de relatório técnico econômico.  
 
Objetivos 
Ao final desta disciplina o aluno terá as seguintes competências: 

o Desenvolvimento de um projeto, onde os conhecimentos adquiridos no 
decorrer do curso possam ser aplicados; 

o Desenvolver o espírito de equipe para a solução e desenvolvimento de 
um projeto; 

o Possibilitar, quando possível, a parceria entre a indústria e a 
universidade no desenvolvimento de um projeto de interesse comum. 

o Administrar o tempo na execução de um projeto de engenharia. 
o Verificar a viabilidade técnico-econômica de um projeto. 
o Utilizar a metodologia científica e tecnológica na descrição e 

consolidação de um tema 
Metodologia 
Esta disciplina utilizará reuniões semanais de orientação, além do trabalho 
extra-classe dos alunos. A forma de execução do projeto está descrita no 
manual de TCC. Ao final do projeto, o mesmo será submetido a uma banca 
de professores/profissionais da área. 
Referências Bibliográficas 
 
Básica 

1. SEVERINO, A . J. Metodologia do Trabalho Científico. 22.ed. São 
Paulo: Cortez. 2002 

2. LAKATOS, E M e MARCONI, M A.Fundamentos de Metodologia 
Científica. 4.ed. São Paulo: 2001 

3. BARROS, A. J. S., LEHFELD, N A. S., Fundamentos de Metodologia 
Científica, 3ª ed., São Paulo, Pearson – Prentice Hall, 2007. 
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Complementar 
1. AZEVEDO, C. B., Metodologia Científica ao Alcance de Todos, 2ª ed., 

Barueri, Manole, 2009. 
2. MAGALHAES, G., Introdução a Metodologia de Pesquisa, Caminhos 

da Ciência e Tecnologia, 1ª ed., São Paulo, Atica Editora, 2005. 
3. BIANCHETTI, L, MEKSENAS, P., A trama do conhecimento – Teoria, 

Método e escrita em Ciência e Pesquisa, 2ª ed. ,Campinas: Papirus, 
2008. 

4. COELHO, F. A., PALOMANES, R., Ensino de Produção Textual, São 
Paulo: Contexto, 2016. 

5. MASCARENHAS, S. A., Metodologia Científica, São Paulo: Pearson 
Education, 2012 
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