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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 
HISTÓRICO DA FIPEN 

 
Histórico da Mantenedora (FASE Educação e Cultura Ltda):  

Em 1976, Joaquim Augusto Fígaro Roque, Sérgio Salvo Molina Gimeno e Wagner R. 

Valente observaram que tinham algo mais em comum, além de serem colegas na Faculdade 

de Engenharia Elétrica da Poli – USP: a experiência como Professores de cursinho e o fato de 

possuírem o prazer de ensinar. 

Nessa época, crescia na cidade de Osasco e região, assim como em várias cidades 

brasileiras, o número de pessoas em busca de um curso preparatório para o vestibular. 

Contudo, ainda não podiam contar com esse importante serviço. A única alternativa era 

deslocar-se para São Paulo. Considerando-se estes fatos, o Anglo Vestibulares, com sede em 

São Paulo, iniciou a sua expansão com a abertura de mais três unidades: São José, Santos e 

Campinas. 

Os professores, imbuídos pelo ideal de colaborar na realização do sonho de um 

número crescente de pessoas de entrar em uma conceituada faculdade, aceitaram o desafio e 

instalaram a 4ª unidade do Anglo: Osasco. 

A unidade Osasco mantém o padrão de qualidade Anglo. A sua proposta educacional 

objetiva estabelecer proximidade entre o curso e o aluno, de forma a possibilitá-lo construir o 

conhecimento, respeitando a sua realidade e necessidades, além de buscar capacitá-lo para 

uma intervenção ética e soberana na sociedade. 

O Anglo Osasco, em sua história, tem proporcionado aos seus alunos a oportunidade 

de estudar com professores e outros profissionais de excelência. A Instituição sempre ofereceu 

infraestrutura de qualidade para a promoção do conhecimento aos que necessitam se preparar 

para os diversos vestibulares do país. Os resultados são percebidos ao se observar, todos os 

anos, as listas dos aprovados. 

Em 1982, a experiência foi estendida para o colégio, também em Osasco, batizado 

pelos alunos de unidade Leonardo da Vinci, com a oferta de Ensino Médio, na época, 2°grau.  

Na ocasião, uma das poucas instituições a oferecer um sistema pedagógico avançado 

com origens no construtivismo, pois o aluno do colégio não se restringe ao uso apenas das 

apostilas. Ele constrói seu material de estudo a partir das aulas ministradas pelos professores, 

da pesquisa em livros e do debate em sala de aula. Esse aluno também tem a oportunidade de 

observar e praticar o que aprendeu em sala de aula, nos laboratórios da escola e nos trabalhos 

de campo.  

Com este método, pretende-se: 

1. formar um aluno crítico, participativo e criativo; 

2. construir um trabalho interdisciplinar e 

3. articular os diferentes graus de ensino. 

A partir de 1988, devido à grande procura e ao enorme sucesso, a Instituição passou a 

oferecer também o 1° grau, da 1ª a 8ª séries. 
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Histórico da Mantida (FIPEN- Instituto Paulista de Ensino): 

Com a Vocação para o Ensino Construtivista com qualidade, a FASE Educação e 

Cultura Ltda identificou em seu histórico as seguintes características institucionais: 

a) preocupação constante com a educação continuada e com a formação total do 

indivíduo; 

b) capacidade de desenvolver um Sistema Educacional com qualidade para 

diversos níveis; 

c) condições de colaborar com a empregabilidade e com o desenvolvimento 

pessoal e social do seu alunado, colaborando com a região; 

d) atuação sustentável e construída em conjunto com a sociedade em que se 

insere; 

e) a Região Oeste é muito populosa, com um significativo número de cidadãos 

sem ensino superior, sendo um dos principais pólos de desenvolvimento 

econômico do País. 

Considerando-se tais características, a Instituição criou a FIPEN e agregou, para sua 

Gestão, o Prof. Dr. José Roberto Rogero, pela sua significativa experiência acadêmica. 

A seguir apresenta-se o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Produção, 

subdividida em grupos de indicadores a seguir discriminados: 
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1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO - PEDAGÓGICA 

 
1.1. ASPECTOS GERAIS 
 

A FIPEN considera que a necessidade de formar pessoas capazes de viver a 

modernidade tecnológica e, ainda, de intervirem na sociedade e no processo produtivo, de 

maneira a possibilitar para si e para os outros, uma vida melhor e mais digna, é urgente.  

Nesse contexto, inserida como agente propulsor de desenvolvimento e formador de 

recursos humanos para a região, a FIPEN foi credenciada e teve seu Curso de Administração 

autorizado pelas Portarias 1.411 e 1.412, de 11 de Junho de 2003.  

Em 2005, o Curso foi ofertado pela primeira vez, e seus primeiros egressos se 

formaram em 2008.  

Após esse período, o Instituto Paulista de Ensino tem realizado muitas mudanças, 

dentro da sua perspectiva de melhoria contínua. Entre elas, observa-se: 

a) Implantação, em 2005, do seu primeiro ciclo avaliativo, com participação da 

comunidade, desde a construção dos instrumentos até a difusão dos 

resultados; 

b) Transformação do curso para flexibilização da grade, melhoria da 

interdisciplinaridade, melhor atendimento à diretriz e auxiliar na construção das 

competências e habilidades propostas pelo curso; 

c) Implantação de práticas inovadoras de apoio aos estudantes, como a inclusão 

de “Mentoring” e Teatro, com o objetivo de atender à sua missão, que busca 

valorizar a pessoa humana, compreendida na sua totalidade: um ser em 

relação com o seu semelhante e o mundo sociocultural que o cerca, eclético, 

criativo, inovador e com capacidade de intervir em diferentes ambientes e 

situações; 

d) Criação de núcleos de pesquisa para elaboração dos trabalhos de conclusão; 

e) Criação de práticas de apoio aos estudantes, com o objetivo de auxiliar no 

aprendizado de Matemática, Estatística, Redação, além de implantar Plantões 

de Dúvidas; 

f) Ações integradoras com a Comunidade, para desenvolvimento da Cidadania; 

g) Ampliação da infraestrutura e acervo da biblioteca. 

h) Autorização em 2010 dos cursos de Tecnólogos em Gestão Comercial, Gestão 

de Recursos Humanos e Gestão Hospitalar, com conceitos 5, 4 e 5 

respectivamente. 

i) Autorização em 2010 do curso de Pedagogia com conceito 5. 

j) Reconhecimento do curso de Administração em 2011 com conceito 5. 

k) Avaliação pelo ENADE, em 2012, obteve conceito 3 para os cursos de 

Administração e Tecnólogo em Gestão Comercial e conceito 5 para Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos, ficando com o IGC 4  
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l) Reconhecimento do curso de Tecnologia em Gestão Comercial em 2014 com 

conceito 4. 

 

Destaca-se que O IGC da FIPEN em 2010 foi 3 e em em 2012 foi 4. 

 

Em 2014, a FIPEN objetiva ampliar seus cursos, ofertando Engenharia de Produção e 

aguarda visita para avaliação, com o objetivo de reconhecimento, do curso de Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos. 

Há também a previsão de ofertar futuramente Pós-Graduações. No momento, a pós-

graduação que está em execução é de Gestão Empresarial e estão sendo ofertadas outras 

para o 2º semestre de 2014e de ingressar no Ensino a Distância. Essa expansão deve-se ao 

fato de a FIPEN considerar que o seu desenvolvimento e aprendizado possibilitam a ampliação 

da atuação. 

 

1.1.1. CONTEXTO EDUCACIONAL 

A necessidade do Curso de Engenharia de Produção surge em decorrência de diversos 

fatores, dentre eles: 

 

1.1.1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA REGIÃO 

Com uma Logística privilegiada, os 67 Km2 de área relativos acidade de Osasco, são 

cortados por rodovias, grandes avenidas e ramais ferroviários e hidroviários que oferecem 

diversas possibilidades de logística, além de aceso direto à cidade de São Paulo. 

Situada no centro da cidade de Osasco, a FIPEN conta, em suas proximidades, com o 

principal comércio da região, tendo a maioria das linhas de ônibus municipais da cidade de 

Osasco, circulando, obrigatoriamente, a menos de uma quadra de sua sede, e os ônibus 

intermunicipais que ligam os demais municípios da região Oeste (Barueri, Jandira, Carapicuíba, 

Itapevi, Cotia, Taboão e outras) a menos de 500 metros. Destaca-se, ainda, a linha férrea, que 

também está a uma distância pequena, de, aproximadamente, mil metros. 

Conforme dados coletados no site da Prefeitura de Osasco, a cidade tem uma 

localização privilegiada que atrai ainda mais empresas e empregos para seu território, pois 

possui acesso fácil para as marginais Pinheiros e Tietê.  A Marginal Tietê, por sua vez, é 

cortada por três importantes rodovias, Castelo Branco, Raposo Tavares e Anhanguera, e por 

grande parte da extensão do Rodoanel (sistema viário que visa otimizar o transporte o 

transporte e distribuição de cargas na região Metropolitana de São Paulo). 

A construção do trecho Sul do Rodoanel facilitará o acesso ao complexo Anchieta-

Imigrantes, ao porto de Santos, à região do ABC Paulista e à zona Leste da Capital. 

Atualmente, o trecho Oeste, que corta Osasco, possibilita rápido deslocamento para as cinco 

rodovias interligadas por esse anel viário. 



 9 

A rede ferroviária que serve a cidade é composta por 5 estações e 2 linhas de trem. 

Este ramal é responsável pelo transporte de 15 milhões de passageiros por ano, entre a região 

e a Capital.  

Com a revitalização das ferrovias em todo o País, a infraestrutura de trilhos disponível 

em Osasco permite criar novas soluções para o transporte de cargas, ampliando as opções de 

logística para as empresas. 

Conforme o Censo de 2010, a população de Osasco tem cerca de 666.740 mil 

habitantes. Osasco é, também, a 24ª maior cidade brasileira em termos de população, além de 

se constituir o 5º município mais populoso do Estado. Consiste de uma economia que se 

destaca pela forte presença industrial e pela intensa atividade dos setores de comércio e 

serviços, sendo que Osasco é hoje a 6ª cidade do Estado de São Paulo em população e está 

entre os 100 maiores municípios em relação ao valor adicionado bruto dos serviços e 

participações percentuais, ocupando a 8º posição em 2009 (IBGE). 

Pelo desenvolvimento que apresenta, a cidade é considerada a capital regional da 

zona oeste, sendo que possui as sedes regionais do Centro das Indústrias do Estado de São 

Paulo (CIESP), da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (FACESP) 

e do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE), bem como unidades 

do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC).  

Na cidade de Osasco, estão instaladas algumas das empresas que mais movimentam 

a economia brasileira, como a matriz do Banco Bradesco; o SBT, segunda maior rede de 

televisão em nível nacional; o parque gráfico do jornal Diário de São Paulo; a Submarino, maior 

empresa de comércio eletrônico brasileiro e os centros de distribuição de grandes empresas 

como McDonalds, Ponto Frio e Coca-Cola. 

Como polo comercial, Osasco é a cidade da Grande São Paulo que mais atrai 

investimentos. No setor varejista e atacadista, destacam-se o hipermercado Wal-Mart, que 

instalou em Osasco sua primeira loja em território brasileiro, o Sam’s Club Atacadista, o 

Carrefour, o Makro e dois grandes shoppings, Super Shopping Osasco e Shopping União, com 

muitas lojas e diversos cinemas. 

Por outro lado, as micro e pequenas empresas, praticamente duplicaram sua 

participação na geração de empregos formais, passando de 20% para 40% nos últimos 20 

anos. Comerciantes em sua maioria, esses empreendedores representam mais de 9 mil 

estabelecimentos. Muitos deles, comerciantes da colônia Armênia de Osasco, estão 

localizados na rua Antônio Agu, tradicional via de comércio popular de alcance regional por 

onde passam, diariamente, mais de 100 mil pessoas. Movimento superado, em toda a Região 

Metropolitana de São Paulo, apenas pela Rua 25 de Março, na Capital. Outro polo regional de 

consumo é a Avenida dos Autonomistas, que em seus 10 quilômetros de extensão, comporta 

hipermercados, universidades, lojas de automóveis e um shopping center.  Juntos, comércio e 

serviços movimentam a economia de Osasco criando, a cada mês, 250 novos 

empreendimentos. 
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1.1.1.2. NECESSIDADE DE OFERTA DE CURSOS DIFERENCIADOS 

Diante de todo este cenário, os moradores de Osasco, muitas vezes não podem ocupar 

posições e assumir funções devido à formação. Alguns têm dificuldade de cursar um ensino 

diferenciado e com qualidade. Por meio desta proposta e considerando-se que a mantenedora 

é conhecida há mais de vinte anos, por boa parte da população, como o principal colégio e 

cursinho da região, além de possuir localização geográfica privilegiada e de fácil acesso 

observou-se a necessidade da oferta de cursos diferenciados e que considerasse as 

características da região.   

Com mais de 300.000 alunos matriculados no Ensino Fundamental e Médio, há uma 

demanda crescente de profissionais na Região, que muitas vezes têm dificuldades para se 

deslocar para São Paulo. A Região, atualmente, possui apenas um Curso de Engenharia de 

Produção, sendo que esta proposta ofertada pela FIPEN considera a formação global do aluno, 

o lado humanista, o atendimento individualizado e a formação crítica, que possibilitam, por 

meio do seu corpo docente de excelência, ofertar um curso diferenciado para o 

desenvolvimento regional. Diante dessa premissa, a FIPEN oferece um modelo de ensino 

fundamentado por teoria e prática em sala de aula; trabalhos em equipe; e o conjunto das 

disciplinas objetiva uma sólida formação para os futuros profissionais. 

 

1.2. POLÍTICAS INSTÍTUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 
 

A FIPEN tem origem em uma proposta educacional construída a partir da sua vocação 

de ofertar cursos com qualidade de ensino, que o objetivam atender à sua missão. A missão da 

FIPEN busca valorizar a pessoa humana, compreendida na sua totalidade: um ser em relação 

com o seu semelhante e o mundo sociocultural que o cerca, eclético, criativo, inovador e com 

capacidade de intervir em diferentes ambientes e situações.  

Este perfil de unir o ensino, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento 

regional e com a melhoria da qualidade de vida, formando indivíduos críticos e capazes de 

contribuir para a sociedade é um aspecto importante da mantenedora, que atua desde 1976 

em educação na região. Desta forma a FIPEN busca unir ensino, pesquisa e extensão com a 

oferta de cursos que valorizem o indivíduo. 

A política de Ensino e Extensão da FIPEN está elaborada, detalhada e disponibilizada 

para toda a comunidade em seu PPI – Projeto Pedagógico Institucional.  

Conforme o PDI da FIPEN: 

“A FIPEN considera o aluno em sua totalidade, portanto o currículo não pode ser 

analisado de outra forma. Os docentes, semestralmente, revisam os conteúdos programáticos 

das disciplinas, discutem as estratégias de ensino e a forma do desenvolvimento das atividades 

do semestre. Isto possibilita um trabalho integrado e participativo, além de uma melhoria 

continuada. A auto avaliação colabora com informações e análises para essa reflexão na qual 

participa o conjunto dos professores. 
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Conforme Morin (2000; p.47): “Conhecer o humano é, antes de mais nada, situá-lo no 

universo e não separá-lo dele”. É neste contexto que se desenvolve o Sistema Educacional da 

FIPEN, pois considera relevante a interação do ser humano com a sociedade.  

Para Demo (2002, p.20), “modernidade significa o desafio que o futuro acena para as 

novas gerações, em particular seus traços científicos e tecnológicos. ”. A modernidade, 

portanto, não se constitui em analisar o presente ou aceitar padrões sociais que definem o que 

é moderno, mas em fazer e construir o futuro. Isso só é possível quando os agentes envolvidos 

pesquisam e intervém de forma construtiva e ética. Para preparar o indivíduo para essa postura 

e para obtenção das competências necessárias que o capacitam para a ação é necessário que 

ele desenvolva atividades questionadoras e problematize na sua prática cotidiana. A FIPEN 

possui essa concepção em sua abordagem pedagógica, portanto tem uma orientação voltada à 

participação, ao diálogo, à reflexão e à integração entre Discentes, Docentes, Gestores e 

Comunidade Externa, visando construir seu Projeto Pedagógico. 

Ainda, em uma perspectiva dialógica e centrada em valores humanos, se desenvolvem 

os projetos dos Cursos, com estratégias de ensino-aprendizagem e avaliações que tendem a 

auxiliar ao discente na construção do conhecimento. 

Conforme o Capítulo IV, art 43, da Lei de Diretrizes e Bases Nacional, Lei 9294/96, foi 

construída a concepção pedagógica da FIPEN e tem sido desenvolvida a sua prática 

pedagógica, que consiste em: 

 
“I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

 II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, 

desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações 

ou de outras formas de comunicação; 

V -suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta 

uma relação de reciprocidade. 

VII -promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na instituição. 
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1.3. OBJETIVOS DO CURSO 
 

O curso tem os objetivos gerais e específicos, discriminados a seguir: 

 

1.3.1. OBJETIVOS GERAIS: 

O Curso Superior de Engenharia de Produção possui objetivos gerais que integram 

duas fontes: 

a) Projeto Pedagógico Institucional 

A FIPEN objetiva formar egressos que priorizem a valorização do ser humano 

como integrante de uma sociedade constituída e organizada, com 

conhecimentos consolidados, princípios éticos, morais e profissionais e que 

sejam agentes disseminadores desses conhecimentos perante a comunidade.  

 

b) Diretrizes Curriculares dos Cursos de Engenharias pelo Conselho 

Nacional de Educação  

O Engenheiro “compreenderá uma sólida formação técnico científica e 

profissional geral que o capacite a absorver e desenvolver novas tecnologias, 

estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de 

problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, 

ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às 

demandas da sociedade.” 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

O Curso possui os seguintes objetivos específicos:  

 

 aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 

engenharia; 

 projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

 conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

 planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 

 identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 

 desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 

 supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 

 avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 

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

 atuar em equipes multidisciplinares; 

 compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 

 avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 

 avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 

 assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 
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1.4. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

O engenheiro de produção formado na FIPEN é generalista quanto aos seus 

conhecimentos, mas focado nas necessidades do mercado. Tem forte aporte em administração 

de projetos com um perfil multidisciplinar e visão integrada dos sistemas de produção de bens 

e de serviços. Será capacitado para atuar também na organização, controle e aumento da 

eficiência e da qualidade dos processos e administração de projetos. Assim como nas demais 

engenharias, o engenheiro de produção projeta, implanta, melhora e mantém sistemas, neste 

caso, produtivos. Os alunos, ao final do curso, estarão habilitados para desenvolver e implantar 

com sistemas integrados de pessoas, equipamentos e materiais, agregando todas as áreas 

envolvidas na gestão de uma empresa. 

O Curso de Engenharia de Produção possui objetivos gerais que integram duas fontes: 

a) Projeto Pedagógico Institucional 

A FIPEN objetiva formar egressos que priorizem a valorização do ser humano como 

integrante de uma sociedade constituída e organizada, com conhecimentos consolidados, 

princípios éticos, morais e profissionais e que sejam agentes disseminadores desses 

conhecimentos perante a comunidade.  

 

b) Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. 

O Engenheiro compreenderá uma sólida formação técnico-científica e profissional geral 

que o capacite a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica 

e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, 

econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às 

demandas da sociedade. 
 

Durante o curso a FIPEN desenvolverá atividades complementares, tais como trabalhos de 

iniciação científica, projetos multidisciplinares, visitas teóricas, trabalhos em equipe, 

desenvolvimento de protótipos, monitorias, participação em empresas juniores e outras 

atividades empreendedoras. 

 
1.4.1. COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 

Ao final do curso, considerando as competências descritas nas diversas disciplinas, 

pretende-se formar um Engenheiro de Produção competente para operar com ética, eficiência, 

eficácia e efetividade os diversos processos de gestão, apresentando o perfil profissiográfico 

seguinte: 

O profissional formado pelo Engenharia de Produção da FIPEN - Instituto Paulista de 

Ensino terá formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e 

desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e 
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resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, 

ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da 

sociedade. 

O Engenheiro de Produção egresso da FIPEN terá formação estruturada em um plano 

pedagógico que assegura estratégias, conteúdos e práticas que possibilitará atuar com ética, 

eficiência, eficácia e efetividade nos diversos mercados de Engenharia de Produção. 

A formação do engenheiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 
 

I - aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 

engenharia; 

II - projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

IV - planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 

V - identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 

VI - desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 

VI - supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 

VII - avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 

VIII - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

IX - atuar em equipes multidisciplinares; 

X - compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 

XI - avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 

XII - avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 

XIII - assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 
 

A FIPEN objetiva formar egressos que priorizem a valorização do ser humano como 

integrante de uma sociedade constituída e organizada, com conhecimentos consolidados, 

princípios éticos, morais e profissionais e que sejam agentes disseminadores desses 

conhecimentos perante a comunidade. Espera-se que, ao final dos cursos, eles tenham 

condições, não apenas de se inserirem no mercado de trabalho, mas de intervirem, de forma 

colaborativa e cidadã, na sociedade, e que valorizem o aprendizado contínuo, a 

responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. Estão habilitados para lidar com 

sistemas integrados de homens, equipamentos e materiais, agregando todas as áreas 

envolvidas na gestão de uma empresa.  

O profissional formado pelo Curso Engenharia de Produção – Faculdade Instituto Paulista 

de Ensino terá reunido competências, ou mais precisamente Conhecimentos, Habilidades e 

Atitudes para gerir profissionalmente as organizações de modo a torná-las mais produtivas, 

competitivas e com maior qualidade em seus produtos ou serviços, assegurando assim a sua 

posição no mercado em constante mudança. O Curso de Engenharia de Produção ofertado 
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pela FIPEN possui os núcleos essenciais que norteia a engenharia. O núcleo de conteúdos 

básicos constitui cerca de 30% da carga horária mínima. Nos conteúdos de Física, Química e 

Informática, é obrigatória a existência de atividades de laboratório. O núcleo de conteúdos 

profissionalizantes constitui cerca de 15% da carga horária mínima. 
 

A FIPEN implantará, após um ano da primeira turma formada, um projeto de 

acompanhamento de egressos, que se realizará por meio do estudo da inserção dos 

profissionais no mercado de trabalho e no oferecimento de cursos e palestras de atualização 

para seus egressos. 

 

 
1.5. ESTRUTURA CURRICULAR 

O Currículo dos Cursos da FIPEN é construído com a participação do Corpo Docente 

e tem o propósito de criar e atualizar os cursos para: 

a. Sempre estarem em conformidade à legislação vigente; 

b. Atenderem a missão, o PDI e o PPI da FIPEN; 

c. Respeitarem a Cultura Organizacional Interna, mas, também, atenderem às 

demandas sociais regionais e nacionais; 

d. Garantir qualidade de ensino, com uma proposta diferenciada; 

e. Desenvolver currículos interdisciplinares, contribuindo para integração dos 

docentes, dos conteúdos e das atividades. 

f. Melhoria contínua, conforme análise das avaliações internas, da avaliação do 

egresso e o resultado as avaliações oficiais realizadas pelo MEC/INEP, como 

avaliações institucionais, avaliações de curso, ENADE e IGC. 

Após a elaboração dos Projetos Pedagógicos de Curso, eles são aprovados pelo 

Colegiado, sendo que o Curso de Engenharia de Produção apresenta a seguinte matriz 

curricular: 

 

1.5.1. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

A seguir apresenta-se a matriz curricular do curso de Engenharia de Produção: 

 



 16 

 



 17 

 

O curso foi construído em 3 núcleos, de acordo com a Resolução do 

CNE/CES 11, de 11 de março de 2002: 

1. Núcleo de conteúdos básicos – mínimo de carga horária exigida pela 

Resolução é de 30%. 

2. Núcleo de conteúdos profissionalizantes – mínimo de carga horária 

exigida pela Resolução é de 15%. 

3. Núcleo de conteúdos específicos que se destinam a caracterizar a 

modalidade de Engenharia de Produção. Esses conteúdos não têm 

exigência mínima de percentual de carga horária. 

4. As atividades complementares têm a carga horária de 100 horas 

5. O estágio curricular obrigatório deve ser realizado, no mínimo, em 160 

horas, sendo que o curso oferece 300 horas de estágio. 

 

A seguir apresenta-se a estrutura curricular do Curso de Engenharia de 

Produção: 

NÚCLEOS CARGA HORÁRIA % ATINGIDA DO 

TOTAL 

Núcleo de Conteúdos Básicos 1.640 37,27% 

Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 1.320 30,00% 

Núcleo de Conteúdos Específicos 1.040 23,64% 

Atividades Complementares 100 2,27% 

Estágio Supervisionado 300 6,82% 

Total 4.400 100% 

 

Os eixos foram elaborados pelo Colegiado de Curso, com o objetivo de garantir 

a interdisciplinaridade e o perfil desejado do egresso, conforme descritos. 

As disciplinas do Curso foram elaboradas de forma articulada e sistêmica, a fim 

de atender aos objetivos do curso, ao perfil do egresso, tendo uma distribuição 

satisfatória das cargas horárias em atividades teóricas e práticas, subsidiadas pelas 

atividades complementares. 

Portanto, a disciplinas foram estruturadas, com os seguintes objetivos: 

 Ampliar a interdisciplinaridade nos grupos e entre eles; 

 Facilitar a gestão do Curso, possibilitando atividades, dinâmicas, 

estratégias de ensino e desenvolvimento de conteúdos de forma 

integrada; 

 Oferecer, aos Discentes, uma visualização integrada dos conteúdos; 

 Incentivar os Docentes e Discentes a se integrarem. 
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 Desenvolver atividades conjuntas, de ensino, pesquisa e extensão, nos 

eixos, com o objetivo de contribuírem com a formação do perfil 

profissiográfico previsto. 

 Auxiliar na gestão do curso. 

Observa-se, porém, que, em todos os momentos, esses grupos são analisados 

de forma global ao curso e aos seus objetivos gerais.  

Há, também, que se considerar que há competências e habilidades que são 

consideradas em mais de um grupo, pois são interdisciplinares, ou seja, são 

desenvolvidos de forma transversal aos conteúdos. 

Apresenta-se o currículo do curso de Engenharia de Produção: 

A metodologia de ensino adotada para o desenvolvimento pedagógico implica 

na participação efetiva do corpo docente nas reuniões semestrais de planejamento, 

quando trocam experiências, repensam os cursos e especificam as ações em seus 

planos de disciplina. 

As atividades de ensino são desenvolvidas a partir de aulas expositivas e/ou 

participativas, consistem em dinâmicas de grupo, pesquisa em sala de aula e 

extrassala, discussão em grupo, trabalhos individuais e em grupo, leituras orientadas, 

estudos dirigidos e seminários.  

Destaca-se, ainda, que há necessidade do aluno cumprir 100 horas de 

Atividades Complementares durante o curso, que são fundamentais para a formação 

holística, possibilitando acrescentar ao seu currículo aspectos diferenciados.  

 

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

 Semestre 1 

DISCIPLINA Carga Horária 
CÁLCULO I 80 

GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR 40 

LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL I 40 

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 80 

INFORMÁTICA APLICADA I – SIMULADORES 40 

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 40 

SOCIOLOGIA E MULTICULTURA 40 

LIBRAS (OPTATIVA) 

40 INGLÊS PARA NEGÓCIOS (OPTATIVA) 

  400 

Semestre 2 

DISCIPLINA Carga Horária 
CÁLCULO II 80 

ESTATÍSTICA APLICADA 80 

LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL II 40 

FILOSOFIA E ÉTICA 80 

PROCESSOS E PROJETOS LOGÍSTICOS I 80 

INFORMÁTICA APLICADA II – SIMULADORES 40 

  400 



 19 

 

Semestre 3 

DISCIPLINA Carga Horária 

CÁLCULO III 80 

CONTABILIDADE E CUSTOS LOGÍSTICOS 80 

EMPREENDEDORISMO 80 

PROCESSOS E PROJETOS LOGÍSTICOS II 80 

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES I 80 

  400 

Semestre 4 

DISCIPLINA Carga Horária 
METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA 40 

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES II 80 

FERRAMENTAS DA QUALIDADE 80 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA À LOGÍSTICA 40 

GESTÃO DE LOGÍSTICA INTEGRADA E TRANSPORTES 80 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA 80 

  400 

Semestre 5 
DISCIPLINA Carga Horária 

QUIMÍCA 40 

FÍSICA I 40 

ECONOMIA 80 

MECÂNICA DOS SÓLIDOS 40 

FENÔMENOS DE TRANSPÓRTE 40 

INFORMÁTICA APLICADA III – ROBÓTICA 40 

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 80 

PROJETOS PRODUTIVOS I 40 

  400 

Semestre 6 

DISCIPLINA Carga Horária 
FÍSICA II 80 

ELETRICIDADE APLICADA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 80 

INFORMÁTICA APLICADA IV - SISTEMAS INTEGRADOS 40 

PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 80 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 80 

PROJETOS PRODUTIVOS II 40 

  400 

Semestre 7 

DISCIPLINA Carga Horária 
INFORMÁTICA APLICADA V – PROJETOS 80 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PRODUÇÃO 80 

TERMODINÂMICA 80 

ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS I 80 

PROJETOS INDUSTRIAIS I 80 

  400 

Semestre 8 

DISCIPLINA Carga Horária 
PESQUISA OPERACIONAL 40 

ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE 80 

ENGENHARIA DO PRODUTO 80 

DESENHO TÉCNICO 80 

PROJETOS INDUSTRIAIS II 80 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 40 

  400 
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Semestre 9 

DISCIPLINA Carga Horária 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 80 

GESTÃO DA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE 80 

METROLOGIA 80 

ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS II 80 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 80 

  400 

Semestre 10 

DISCIPLINA Carga Horária 
LEGISLAÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO 80 

TÉCNICAS AVANÇADAS DE PRODUÇÃO 80 

ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO 80 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III 160 

  400 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES Carga Horária 

Total 100 

    

ESTÁGIOS  Carga Horária 

TOTAL 300 

    

TCC SEMESTRE   

8 TCC I 

9 TCC II 

10 TCC III 

Total 280 

    

AULAS COM TCC 4000 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 100 

ESTÁGIO 300 

TOTAL 4400 
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1.6. CONTEÚDOS CURRICULARES 
 

As disciplinas que compõe o currículo do Curso de Engenharia de Produção 

são: 

 

CÁLCULO I Semestre: 1 

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

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

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

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

Básica 

HOFFMANN, Laurence D.; BRADLEY, Gerald L. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 
10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. Ronaldo Sérgio de Biasi (Tradução). 

MORETTIN, Pedro A.; HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton de O. Cálculo: funções de uma e 
várias variáveis. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

SILVA, Sebastião Medeiros. Matemática para cursos de economia, administração e ciências 
contábeis. 6. ed. v.1. São Paulo: Atlas, 2010. 

Complementar 

BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Matemática financeira: com HP 12C e Excel. Inclui 
diversas aplicações, mais de 600 exercícios resolvidos e a Planilha MATFIN.XLS. São Paulo: 
Atlas, 2008. 

CARVALHO, Luiz Celso Silva de. Matemática financeira aplicada. Rio de Janeiro: FGV, 2009.  

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. São Paulo: Atlas, 2012. 

KREYSIG, Erwin. Matemática superior para engenharia. V. 1. São Paulo: LTC, 2009. 

KREYSIG, Erwin. Matemática superior para engenharia .V. 2. São Paulo: LTC, 2009. 
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GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR Semestre: 1 

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

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

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

Ementa: Estudo de vetores, produto escalar e vetorial. Definição e aplicação de coordenadas 
cartesianas, retas e planos, matrizes, determinantes, transformações lineares e autovalores e 

auto vetores. Gradiente, Divergente e Rotacional Aplicação do estudo de matrizes para a 

modelagem de sistemas com foco à otimização de processos e racionalização dos impactos 
energéticos ambientais. 

Básica 

BORIN JUNIOR, A. M. S. Geometria analítica. São Paulo: Pearson, 2014. 

STRANG, G. Álgebra linear e suas aplicações. São Paulo: Cengage, 2010. 

STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Álgebra linear. 2.ed. São Paulo: Pearson 
Education, 2009. 

Complementar 

ANTON, H. Álgebra linear: com aplicações. 8.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.  
FERNANDES, D. B. Álgebra linear. São Paulo: Pearson, 2014.  
LORETO, A. C. C. Vetores e geometria analítica. São Paulo: LCTE, 2014. 
WINTERLE, P.   Álgebra linear. 2.ed.  São Paulo: Pearson Education, 2009.  

WINTERLE, P. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Pearson Education, 2005. 

 



 23 

 

LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL I Semestre: 1 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos Específicos: 

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

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

Ementa: 

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

Básica 

BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. 54 ed. São Paulo: Loyola, 
2011.  

BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2010.  

DISCINI, Norma. A comunicação nos textos. São Paulo: Contexto, 2005. 

Complementar 

BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2010. 
Inclui encarte com respostas aos exercícios propostos.  

GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna: aprenda a escrever, aprendendo a 
pensar. 27.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.  

GOLD, Miriam. Redação empresarial: escrevendo com sucesso na era da globalização. 3ª.ed. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

GUIMARÂES, Elisa. A articulação do texto. São Paulo: Ática, 2006.  

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A Coesão Textual. São Paulo: Contexto, 2007.  
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TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO Semestre: 1 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos Específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração: edição compacta. 7ª ed. 
Rio de Janeiro: Campus, 2004.  

CERTO, C.S. Administração Moderna. 9ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da escola científica à 
competitividade na economia globalizada. 8ª.ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

Complementar 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração: abordagens prescritivas e normativas 
da Administração. 6ª.ed. v.1. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de.  Teoria Geral da Administração. Ed. Atlas, 2008. 

TAYLOR, Frederick Winslow. Princípios de administração científica. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 
1995.  Arlindo Vieira Ramos (Tradução). 

SILVA, Reinaldo O. da. Teorias da Administração. São Paulo: Pioneira, 2004.  

MOTTA, Fernando C. Prestes. Teoria Geral da Administração: uma introdução. 22.ed. São 
Paulo: Pioneira, 2002. (Biblioteca de Administração e Negócios).  
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INFORMÁTICA APLICADA I – SIMULADORES Semestre: 1 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos e técnicas simulação, bem como sua aplicação no 
mercado.  

Capacitar o aluno a discutir, analisar e prover simulações e relatórios.  

Ementa: 

Utilização de editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações para relatórios e 
trabalhos. Desenvolvimento de projetos em softwares específicos de simulação.  

Básica 

FREITAS FILHO, O.J. Introdução à modelagem e simulação de sistemas com aplicações em 
Arena. 2ª ed. Florianópolis: Visual Books, 2008. 

PRADO, D. Usando o Arena em Simulação 4ª Ed. Nova Lima MG, INDG, 2010. 

PRADO, D. Teoria das filas e da simulação. 4ª ED. Nova Lima, MG: INDG, 2009. 

Complementar 

ALTIOK, T. e MELAMED, B. Simulation Modeling and Analysis with Arena. Elsevier, 2007. 

MANNILA, H.; ORPONEN, P. e ELOMAA, T. Algorithms and Applications. Nova York: Springer 
Verlag, 2010.  

TUBINO, D. F.; SCHAFRANSKI, L.E. Simulação Empresarial em Gestão da Produção. São 
Paulo: Atlas, 2013.  

BELFIORE, Patricia. Pesquisa Operacional para Cursos de Engenharia. ED. Campus. Rio de 
Janeiro, 2009. 

HILLIER, Frederick S., LIBERMAN, Gerald J. Introdução à Pesquisa Operacional. 9ª Ed. Porto 
Alegre: MC Graw Hill, 2013. 

 

 

 

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=MANNILA,+HEIKKI&modo_busca=A
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=ORPONEN,+PEKKA&modo_busca=A
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ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL Semestre: 1 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivo Específico: 

Formar profissionais éticos, que considerem a formação étnica do povo brasileiro e a 
multicultura.  

Ementa: 

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

Básica 

ASHLEY, Patrícia Almeida (Coord.) et al. Ética e responsabilidade social nos negócios. 2.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2006.  

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: estratégias de 
negócios focadas na realidade brasileira. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

STADLER, Adriano; ARANTES, Elaine Cristina; HALICKI, Zélia. Empreendedorismo e 
responsabilidade social. Curitiba: Ibpex, 2011. 

Complementar 

COSTA, Eduardo Homem da. Fundamentos de Responsabilidade Social Empresarial. 1ª ed. 
Eduardo Homem, 2007. 

KARKOTLI, Gilson; ARAGÃO, SUELI DUARTE.  Responsabilidade Social Uma Contribuição à 
Gestão Transformadora das Org. 2ª ed. Vozes, 2007. 

MAIA, Paulo Leandro. Introdução à Ética e Responsabilidade Social. 1ª ed. LEUD, 2007. 

JONKER, Jan; WITTE, Marco (editores). Modelos de gestão para responsabilidade social 
corporativa. Curitiba: Ibpex, 2011. 

SILVA, Reinaldo O. da. Teorias de administração. São Paulo: Pearson Prentice Hall,2008. 
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SOCIOLOGIA E MULTICULTURA Semestre: 1 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos Específicos: 

Ao término do semestre, o aluno deverá: 

Diferenciar a explicação de senso comum do pensamento científico sobre o social, permitindo-
lhe perceber a realidade de forma crítica e criativa; 

Relacionar a afirmação do Capitalismo Industrial ao advento da Sociologia, enquanto ciência, 
seu objeto de estudo e os principais tipos de relações sociais; 

Compreender as principais características das teorias clássicas da Sociologia; 

Estejam aptos a utilizar de maneira acurada as principais teorias da Sociologia no exercício de 
suas atividades profissionais. 

Ementa: 

Estratégias de defesa coletivas; Relações Étnico-raciais; O trabalho em equipes que se auto 
dirigem para a realização de objetivos comuns; O processo decisório em equipes que se auto 
dirigem; Diversidade de aspectos da integração das minorias nas organizações. Forma de 
implantação e desenvolvimento de políticas éticas e inclusivas. Equipes multiculturais e 

multirraciais.   História e Cultura Afro-brasileira e Indígena. 

Básica 

FLEURY, Maria Tereza Leme; FISCHER, Rosa Maria. Cultura e poder nas organizações. 2.ed. 

São Paulo: Atlas, 1996.  

IANNI, Octavio. Teorias da globalização. 13.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia da administração: como seguir cientistas e engenheiros 
sociedade afora. São Paulo: Atlas, 1997. 

Complementar 

COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: 
Moderna, 1990.  
DEMO, Pedro. Sociologia: uma introdução crítica. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1985. 
FERNANDES, Florestan. Ensaios de Sociologia Geral e Aplicada. 3.ed. São Paulo: Pioneira, 
1976. (Biblioteca Pioneira de Ciências Sociais). 
FLEURY, Maria Tereza Leme; FISCHER, Rosa Maria. Cultura e poder nas organizações. 2.ed. 
São Paulo: Atlas, 1996.  
FRANCA, ANA CRISTINA LIMONGI. Comportamento Organizacional: Conceitos e Práticas, 
Saraiva: 2005. 
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LIBRAS (OPTATIVA) Semestre: 1 

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

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

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

Básica 

BRASIL.DECRETO Nº 5626, de 22 de dezembro de 2005. Brasília. 

AMARO, D. G. Educação Inclusiva. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. 

ALMEIDA, Elisabete Crepaldi; DUARTE, Patrícia Moreira. Atividades ilustradas em sinais de 
libras. São Paulo: Reinter, 2004. 

Complementar 

LIMA, P.A. Educação Inclusiva e Igualdade Social. São Paulo: Avercamp, 2006.  

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares. Secretaria de Educação Especial. Brasília: 
MEC/SEF/SEESP,1999. 

LACERDA, Cristina B. F. de. Intérprete de libras: em atuação na educação infantil e no ensino 
fundamental. 2. ed. Porto Alegre: Mediação, 2010.  

GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa?:crenças e preconceitos em torno da língua de 
sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009.  

CAPOVILLA, Fernando C. & Raphael, Walkiria D. Dicionário: Língua de Sinais Brasileira – 
LIBRAS. Vol. I e II. 2ª Ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. 
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INGLÊS PARA NEGÓCIOS (OPTATIVA) Semestre: 1 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos Específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

COTTON, David; FALVEY, David; KENT, Simon. Market Leader: course book – Elementary 
Business english. Essex: Pearson / Longman, 2004. 

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for 
elementary students of English; with answers. 2ª ed. New York: Cambridge University Press, 
1998. Inclui CD-ROM. 

LAPKOSKI, Graziela de A. O. Do texto ao sentido: teoria e prática de leitura em língua inglesa. 
Curitiba: Ibpex, 2011. 

Complementar 

BARNARD, Roger & ZEMACH, Dorothy. Writing for the Real World – an introduction to General 
Writing – vol 1. OUP; Oxford University Press. 2004. 

ASHER, Allen & SASLOW, Joan. Top Notch TV - DVD 1. Pearson Education, Inc. 2006. 

MARTINEZ, Ron. Como dizer tudo em inglês – livro de atividades c/ cd–1ª ed. Editora Campus, 
2004. 

GEFFNER, Andrea B.. Como escrever melhor cartas comerciais em inglês. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004.  

WOODS, John. Cem modelos de cartas de negócios em inglês: contendo dicas, em português, 
para elaboração de documentos. São Paulo: Edicta, 2005. 
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CÁLCULO II Semestre: 2 

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

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

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

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

Básica 

HOFFMANN, Laurence D.; BRADLEY, Gerald L. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 
10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. Ronaldo Sérgio de Biasi (Tradução). 

MORETTIN, Pedro A.; HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton de O. Cálculo: funções de uma e 
várias variáveis. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

SILVA, Sebastião Medeiros. Matemática para cursos de economia, administração e ciências 
contábeis. 6. ed. v.1, São Paulo: Atlas, 2010. 

Complementar 

BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Matemática financeira: com HP 12C e Excel. Inclui 
diversas aplicações, mais de 600 exercícios resolvidos e a Planilha MATFIN.XLS. São Paulo: 
Atlas, 2008. 

CARVALHO, Luiz Celso Silva de. Matemática financeira aplicada. Rio de Janeiro: FGV, 2009.  

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. São Paulo: Atlas, 2012.  

KREYSIG, Erwin. Matemática superior para engenharia. V. 1. São Paulo: LTC, 2009. 

KREYSIG, Erwin. Matemática superior para engenharia. V. 2. São Paulo: LTC, 2009. 
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ESTÁTÍSTICA APLICADA Semestre: 2 

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

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

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

Ementa: 

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

Básica 

DOWNING, Douglas. Estatística aplicada. 3. ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2010.  

MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton de O. Estatística básica. 7. ed. São Paulo: Saraiva 
Editora, 2011. 

WALPOLE, Ronald E.; MYERS, Raymond H. Probabilidade e estatística para engenharia e 
ciências. 8. ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall Brasil, 2008. 

Complementar 

RUNGER, George C., HUBELE, Norma Faris. Estatística aplicada a engenharia. 2. ed. São 
Paulo: LTC, 2004. 

MARTINS, Gilberto A.; DOMINGUES, Osmar. Estatística geral aplicada. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. 

BARBETTA, Pedro Alberto; BORNIA, Antonio Cezar; REIS, Marcelo M. Estatística para cursos 
de engenharia e informática. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MUCELIN, Carlos Alberto. Estatística. Curitiba: Do Livro Técnico, 2012 

VARIOS AUTORES. Estatística: teoria e aplicações usando MS Excel. 6. ed. São Paulo: LTC, 
2012.  
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LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL II Semestre: 2 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

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

Ementa: 

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

Básica 

BAGNO, Marcos. Preconceito Linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 2011. 

MARTINS, D.S.;ZILBERKNOP, L.S. Português Instrumental de Acordo com as Atuais Normas 
da ABNT.29ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

GARCEZ, L.H.C. Técnicas de Redação. O que é preciso saber para bemescrever.3ªed. São 
Paulo: Martins, 2012. 

Complementar 

BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Ediouro,2010. 

BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. A arte da Pesquisa.2ª Ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2005.  

GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna: aprenda a escrever, aprendendo a 
pensar. 27ªed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

GOLD, Miriam. Redação Empresarial: escrevendo com sucesso na era da globalização. 4ªed. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.  

AZEREDO, J.C. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 3ªed. São Paulo: Publifolha, 2010. 
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FILOSOFIA E ÉTICA Semestre: 2 

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

Objetivo Geral: 

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

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

Objetivos Específicos: 

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

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

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

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

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

Básica 

MATTAR NETO, João Augusto. Filosofia e Ética na Administração. 2ª ed. São Paulo: Saraiva 
Editora, 2009.  

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 14 ed. São Paulo: Ática, 2010. 

BARSANO, P.R. Ética e Cidadania Organizacional – Guia prático e didático. São Paulo: Érica, 
2012. 

Complementar 

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 12.ed. 
v.1. Brasília: Universidade de Brasília, 2004. Obra em 2 volumes. Carmem C. Varriale, Caetano 
Lo Mônaco, João Ferreira,  

GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia: romance da história da filosofia. São Paulo: Cia. das 
Letras, 2012.  

ASHLEY, Patrícia. Ética e Responsabilidade Social nos Negócios. 2ªed. São Paulo: Saraiva 
Editora, 2005. 

BRASIL. Ministério da educação. Orientações e ações para a Educação das Relações Étnico-
raciais. Brasília: SECAD, 2006.  

BRITO, L. S. L. Liberdade e Direitos Humanos- Fundamentação. São Paulo: Saraiva Editora, 
2013. 
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PROCESSOS E PROJETOS LOGÍSTICOS I Semestre: 2 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

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

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

Ementa: 

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

Básica 

CORREA, C. A., CORREA, H. L. Administração de Produção e Operações: manufatura e 
serviços – uma abordagem estratégica. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

SLACK, N.; Chambers, S.; Johnston, R.. Administração da Produção .3ª ed. São Paulo: Atlas, 
2009.  

MARTEL, Alain; VIEIRA, D. R. Analise e Projetos de Redes Logísticas.2ªed. São Paulo; Saraiva 
editora,2009 

Complementar 

LUDOVICO. Nelson; PENOF, D. G. e MELO, E. C. (Organizadores) Gestão da Produção e 
Logística. São Paulo: Saraiva Editora, 2013. 

SILVA, A.F. Fundamentos de Logística. Curitiba: Do Livro Técnico Editora,2012. 

ROTONDARO, R.G. Projeto do Produto e do Processo. São Paulo: Atlas, 2010.  

PORTNY, Stanley E. Gerenciamento de Projetos para Leigos for Dummies. Tradutor: Lúcia 
Kinoshita. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012.  

TRENTIM, M.H. Gerenciamento de Projetos – Guia para as Certificações CAPM e PMP.ED.: 
São Paulo: Atlas, 2011. 
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INFORMÁTICA APLICADA II – SIMULADORES Semestre: 2 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

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

Ementa: 
Desenvolvimento de projetos em softwares específicos de simulação e sua aplicação em 

empresas para o aumento de produtividade, qualidade ou implantação de processos. 

Básica 

FREITAS FILHO, O.J. Introdução à Modelagem e Simulação de Sistemas com Aplicações em 
Arena. 2 ed. Florianópolis: Visual Books, 2008. 

PRADO, D. Usando oArena em Simulação 4ªed. Nova Lima MG, INDG,2010. 

PRADO, D. Teoria das Filas e da Simulação. 4ªed. Nova Lima, MG: INDG, 2009. 

Complementar 

ALTIOK, T. e MELAMED, B. Simulation Modeling and Analysis with Arena. Elsevier, 2007. 

MANNILA, H.; ORPONEN, P. e ELOMAA, T. Algorithms and Applications. Nova York: Springer 
Verlag, 2010.  

TUBINO, D. F.; SCHAFRANSKI, L.E. Simulação Empresarial em Gestão da Produção. São 
Paulo: Atlas, 2013.  

BELFIORE, Patrícia. Pesquisa Operacional para Cursos de Engenharia. ED. Campus. Rio de 
Janeiro, 2009. 

HILLIER, Frederick S., LIBERMAN, Gerald J. Introdução à Pesquisa Operacional. 9ª Ed. Porto 
Alegre: McGraw Hill, 2013. 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=MANNILA,+HEIKKI&modo_busca=A
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=ORPONEN,+PEKKA&modo_busca=A
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CÁLCULO III Semestre: 3 

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

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

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

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

Básica 

HOFFMANN, Laurence D.; BRADLEY, Gerald L. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 
10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. Ronaldo Sérgio de Biasi (Tradução). 

MORETTIN, Pedro A.; HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton de O. Cálculo: funções de uma e 
várias variáveis. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

SILVA, Sebastião Medeiros. Matemática para cursos de economia, administração e ciências 
contábeis. 6.e d. v. 1. São Paulo: Atlas, 2010. 

Complementar 

BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Matemática financeira: com HP 12C e Excel. Inclui 
diversas aplicações, mais de 600 exercícios resolvidos e a Planilha MATFIN.XLS. São Paulo: 
Atlas, 2008. 

CARVALHO, Luiz Celso Silva de. Matemática financeira aplicada. Rio de Janeiro: FGV, 2009.  

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. São Paulo: Atlas, 2012. 

KREYSIG, Erwin. Matemática superior para engenharia. V. 1. São Paulo: LTC, 2009. 

KREYSIG, Erwin. Matemática superior para engenharia V. 2. São Paulo: LTC, 2009. 
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CONTABILIDADE E CUSTOS LOGÍSTICOS Semestre: 3 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivo específico: 

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

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

Ementa: 

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

Básica 

PIRES, S.R. I. Gestão da Cadeia de Suprimentos. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

SANTOS, F. A,; VEIGA, W.E. Contabilidade: com ênfase em micro, Pequenas e Médias 
Empresas. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

Complementar 

TAYLOR, David A., Logística na cadeia de suprimentos: uma perspectiva gerencial. São Paulo: 
Pearson, 2005. 

MARION, J. C. Introdução a Contabilidade Gerencial. São Paulo: Saraiva Editora,2011. 

RIBEIRO, M. S. R. Contabilidade Ambiental. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  

HIRSCHFELD, Henrique. Engenharia econômica e Análise de Custos. 7º Ed. São Paulo: Atlas 
2000. 

RIBEIRO, O. M. Contabilidade de Custos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2009. 
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EMPREENDEDORISMO  Semestre: 3 

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

Objetivo Geral: 

Reconhecer a oportunidade e agir como empreendedor. 

Objetivos específicos: 

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

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

Ementa: 
Para que o aluno incorpore a competência estabelecida para esta disciplina, serão abordados 
os conteúdos seguintes: 
O perfil e a forma de atuação do empreendedor; Autoconhecimento; Oportunidade e visão; O 
Processo empreendedor; Identificação de oportunidades; Elaboração do Plano de Negócios: 
procedimentos para criação de uma empresa - análise de viabilidade técnico-econômico-
financeiro; Fontes de recursos; Alavancagem de Recursos. Processos de produção do 
conhecimento do Engenheiro de Produção. 

Básica 

MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Administração de Projetos: como transformar ideias em 
resultados. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

THIOLLENT, Michel. Pesquisa Ação nas Organizações. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.   

ARAUJO FILHO, FERREIRA, Geraldo. Empreendedorismo Criativo: a nova dimensão da 
empregabilidade. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.  

Complementar 

SABBAG, Paulo Y. Gerenciamento de Projetos e Empreendedorismo. São Paulo: Saraiva 
Editora, 2009. 

MENEZES, L.C. M. Gestão de projetos. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

DRUCKER, Peter F. Inovação e Espírito Empreendedor Prática e Princípios. São Paulo: 
Cengage, 2008. 

Vários Autores. Práticas de Empreendedorismo – Casos e Planos de Negócios. Rio de Janeiro: 
Campus, 2012. 

VILAS BOAS, Eduardo; DORNELAS, José. Ganhe Dinheiro na Internet: empreenda no mundo 
virtual mesmo sem entender de tecnologia. São Paulo: Saraiva editora, 2010.  
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PROCESSOS E PROJETOS LOGÍSTICOS II Semestre: 3 

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

Objetivo Geral: 

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

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

Objetivos específicos: 

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

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

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

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

Ementa: 

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

Básica 

CORREA, C. A., CORREA, H. L. Administração de Produção e Operações: manufatura e 
serviços – uma abordagem estratégica. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

MARTEL, A.; VIEIRA, D. R. Analise e Projetos de Redes Logísticas.2ªed. São Paulo: Saraiva 
2009. 

SLACK, N.; Chambers, S.; Johnston, R. Administração da produção3ªed. São Paulo: ATLAS, 
2009.  

Complementar 

CHING, Hong Yuh. Gestão de Estoques na Cadeia de Logística. 4ªed. São Paulo: Atlas, 2010. 

VALENTE, Amir M.., PASSAGLIA, Eunice; Novaes, Antônio G.; VIEIRA, Heitor .Gerenciamento 
de Transportes e Frota. 2ªed. São Paulo: Cengage, 2008. 

MENDES, João R. B. Gerenciamento de Projetos. Rio de Janeiro: FGV, 2009.  

NATARAJAN, Chandra S.; HALES, Lee. Planejamento Sistemático de Redes Logísticas. São 
Paulo: IMAN, 2009, 

TRENTIM, M.H. Gerenciamento de Projetos – Guia para as Certificações CAPM e PMP.ED.: 
São Paulo: Atlas, 2011. 
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ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES I Semestre: 3 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

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

Ementa: 

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

Básica 

MOREIRA, D. A. Administração da Produção e Operações. São Paulo: CENGAGE, 2008.  

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos, .10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

TRENTIM, M.H. Gerenciamento de Projetos – Guia para as Certificações CAPM e PMP.ED.: 
São Paulo: Atlas, 2011. 

Complementar 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. 5ªed.Porto Alegre: Bookman 
Companhia Editora, 2006.  

CORRÊA, Henrique L.; GIANESI, Irineu G. N.; CAON, Mauro. Planejamento, Programação e 
Controle da Produção: MRP II / ERP conceitos, uso e implantação. 5ª.ed. São Paulo: Atlas, 
2007.  

MATTAR, F. N. Gestão de Produtos, Serviços, Marcas e Mercado. São Paulo: Atlas, 2009.   

OLIVEIRA, D. P. R. Sistemas, Organização e Métodos: uma abordagem gerencial. 20.ed. São 
Paulo: Atlas, 2011.  

POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: uma abordagem 
logística.6ªed. São Paulo: Atlas, 2010. 
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METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA Semestre: 4 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Proporcionar informações relativas à conceituação de ciência e seus objetivos.  

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

Ementa: 

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

Básica 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 3ªed. São Paulo: Perspectiva,2010.  

LUDWIG, A. C. WILL. Fundamentos e Prática de Metodologia Científica. São Paulo: Vozes, 
2009.  

VERGARA, S. C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 14ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2013. 

Complementar 

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 7º.ed. São Paulo: 
Atlas, 2010.  

MARTINS, G. A.; LINTZ, Alexandre. Guia para Elaboração de Monografias e Trabalho de 
Conclusão de Curso. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

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

GANGA, Gilberto M.D. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Engenharia. São Paulo: 
Atlas,2012. 

Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso. Faculdade Instituto Paulista de Ensino. São 
Paulo: FIPEN, 2009. 
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ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES II Semestre: 4 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivo específico: 

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

Ementa: 

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

Básica 

SLACK, N.; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da Produção. 3ed. São 
Paulo: ATLAS, 2009.  

CORREA, Carlos A.; CORREA, Henrique L. Administração de Produção e de Operações 
Manufatura e Serviços – Uma Abordagem Estratégica. São Paulo: Atlas, 2013.  

GAITHER, Norman; FRAZIER, Greg. Administração da Produção e Operações. 8ªed. São 
Paulo: Thomsom Pioneira, 2008. 

Complementar 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração da Produção. Uma Abordagem Introdutória. Rio de 
Janeiro: Campus,2005. 

SUZANO, Marcio A. Administração da Produção e Operações com Ênfase em Logística. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2013. 

MOREIRA, Daniel. Administração da Produção e Operações. São Paulo: Saraiva, 2012. 

SUZANO, Marcio A. Administração da Produção e Operações com Ênfase em Logística. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2013. 

GOLDRATT, E.M.; COX, J. A Meta. Um Processo de Melhoria Continua. 2ªed. São Paulo: 
Nobel, 2003. 
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FERRAMENTAS DA QUALIDADE Semestre: 4 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivo específico: 

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

Ementa: 

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

Básica 

SELEME, Robson; STANDLER, Humberto Controle de Qualidade – As Ferramentas 
Essenciais. Curitiba: IBPEX, 2009. 

CAMPOS, Vicente F. TQC-Controle da Qualidade Total no Estilo Japonês. 8ªed. Minas Gerais: 
INDG, 2004. 

RAMOS, E.M.L,S.; ALMEIDA, S. S.; ARAUJO, A.R. Controle Estatístico da Qualidade. Porto 
Alegre: Artmed Grupo A, 2012. 

Complementar 

VALLE, C.E. Qualidade Ambiental ISO 14000.12ª São Paulo: Senac, 2012. 

TRENTIM, M.H. Gerenciamento de Projetos – Guia para as Certificações CAPM e PMP. ED. 
São Paulo: Atlas, 2011.  

ABNT -Coletânea de Normas de Sistemas de Qualidade. Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, 2012. 

MARANHAO, Mauriti. ISO série 9000- Manual de Implementação.9ªed. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2001. 

GRAY, Clifford F.; LARSON, Erik W. Tradutor Dulce Catunda e Frederico Fernandes. 
Gerenciamento de Projetos- O Processo Gerencial.4ªed. Porto Alegre: McGraw, 2009. 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA À LOGÍSTICA Semestre: 4 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivo específico: 

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

Ementa: 

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

Básica 

BANZATO, Eduardo. Tecnologia da Informação Aplicada a Logística. São Paulo: IMAN,2005.  

SOUZA, C. A.; SACCOL, A. Z.. Sistemas Erp no Brasil - Teoria e Casos São Paulo: Atlas,2003. 

ABREU, A. F.; REZENDE, D. A.; Tecnologia da Informação. 9ªed. São Paulo: Atlas,2013. 

Complementar 

BANZATO, E. Tecnologia da Informação Aplicada à Logística. São Paulo: IMAM, 2005. 

MUTHER, Richard. WHEELER, John D, "Planejamento Sistemático e Simplificado de Layout. 
2ªedSão Paulo: IMAM, 2008 

CORREA, H. L.; GIANESI, I. G. N.; CAON, Mauro. Planejamento, Programação e Controle da 
Produção: MRP II/ERP; Conceitos, uso e implantação .5ªed. São Paulo: Atlas, 2007. 

CHRISTOPHER, M., Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. São Paulo: 
Cengage,2011. 

ARBACHE, F. S; SANTOS, A. G.MONTENEGRO, C.; SALLES, W. F. Gestão de Logística, 
Distribuição Trade Marketing. 4ªed. Rio de Janeiro: FGV,2011. 
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GESTÃO DE LOGÍSTICA INTEGRADA E TRANSPORTES Semestre: 4 

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

Objetivos:  

Objetivo Geral: 

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

Objetivo específico: 

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

Ementa: 

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

Básica 

BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. 2ªed. 
São Paulo: Saraiva, 2009. 

WANKE, Peter F. Logística de Transportes de Cargas no Brasil. São Paulo: Altas,2010. 

VALENTE, A. M. et all. Gerenciamento de Transporte e Frotas. São Paulo, Cengage, 2008. 

Complementar 

KEEDI, S. Logística de Transporte Internacional – Veiculo Prático de Competitividade. 4ª ed. 
São Paulo: Aduaneiras, 2011. 

DIAS, Marco Aurélio. Logística, Transporte e Infraestrutura. São Paulo: Atlas, 2012. 

CAXITO, Fabiano. Logística – um enfoque prático. São Paulo: Saraiva, 2011. 

PAOLESCHI, Bruno. Logística Industrial Integrada – do Planejamento, Produção, Custo e 
Qualidade à Satisfação do Cliente. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008. 

BARAT, J. Globalização, Logística Aéreo. São Paulo: SENAC-SP, 2012. 
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA Semestre: 4 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa:  

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

Básica 

RODRIGUES, D. R.; LEIVA, D.R. Engenharia de Materiais para Todos. São Carlos: 
EDUFSCAR,2011. 

CALLISTER, W. D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 8ªed. São Paulo: 
LTC,2012. 

PADILHA, Angelo Fernando. Materiais de Engenharia- Microestrutura e Propriedades. 
2ªed.São Paulo: Hemus, 2013. 

Complementar 

HASHEMI, J. e SMITH, W. Fundamentos de Engenharia e Ciência dos Materiais. 8ªed. São 
PALO: Bookman, 2012. 

WIEBECK, Helio; HARADA, Julio. Plásticos de Engenharia – Tecnologia e Aplicações. São 
Paulo: Artliber, 2005. 

CANEVAROLO JR., S.V. Ciências dos Polímeros: Um Texto Básico para Tecnólogos e 
Engenheiros. São Paulo: Artliber, 2006. 

MANO, E. B.; MENDES, L. C. A Natureza e os Polímeros. São Paulo: Edgard Blucher, 2013. 

COLPAERT.H., "Metalografia dos Produtos Siderúrgicos Comuns." São Paulo: Edgard Blucher, 
2008. 
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QUIMÍCA Semestre: 5 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

CARR, J. S.; HAGE, D.S. Química Analítica e Análise Quantitativa. São Paulo: Pearson, 2011.  

BROWN, L.S.; HOLME, T.A. Química Geral Aplicada a Engenharia. São Paulo: Cengage,2009. 

ROSENBERG, J.L.; EPSTEIN, L.M.;KRIEGER, P.J. Química Geral. 9ªed. Porto Alegre: 
Bookman Companhia,2012. 

Complementar 

ATKINS, P. W. Fïsico-Química.Vol.1. 9ªed.São Paulo: LTC, 2012. 

ATKINS, P. W. Físico-química - Vol.2. 9ªed.São Paulo: LTC, 2012. 

RANGEL, Renato N.; Praticas de Físico Química, 3ªed. São Paulo: Edgard Blucher, 2006. 

FARIAS, R.F. Química Geral no Contexto das Engenharias. Campinas: Átomo, 2011. 

RANGEL, R. N. Práticas de Físico Química.3ª Ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2006.  
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FÍSICA I Semestre: 5 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos Específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

SERWAY, R. A.; JEWETT, J. W. Física para Cientistas e Engenheiros- Mecânica – V.1. São 
Paulo: Cengage, 2012 

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J. Fundamentos de Física – Mecânica- volume 1 –9ª 
Ed. São Paulo: LTC, 2012. 

TIPLER, P.A; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros –Mecânica, Oscilações e 
Ondas – Termodinâmicas- Volume I. 6ª Ed. São Paulo: LTC, 2009.  

Complementar 

LAURICELLA, C. M. Física – Mecânica – V1. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2013. 

HEWITT, P.G. Física Conceitual.11Ed. Porto Alegre: Bookman Companhia, 2011. 

BAUER, W.; DIAS, H.; WESTFALL, G.D.; Física para Universitários- Relatividade, Oscilações, 
Ondas e Calor. Porto Alegre:: Bookman Companhia, 2012. 

BUSO, S.J. Métodos Matemáticos para Engenharia e Física. São Paulo: LCTE, 2008. 

KNIGHT, Randall D. Física: Uma Abordagem Estratégica.V1 2ªed. Porto Alegre: Bookman 
Companhia, 2009. 
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MECÂNICA DOS SÓLIDOS Semestre: 5 

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

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

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

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

Básica 

MERIAM, J. L.; KRAGE, L. G. Mecânica para engenharia: Estática, Edição 6, LTC, 2009.  

JAMES GERE, Mecânica dos materiais 5. ed. Cengage Learning, 2009. (livros iguais de anos 
diferentes) 

HIBBLER, R. C. Resistência dos Materiais. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2010. 

Complementar 

GERE, J. M. Mecânica dos Materiais. Pioneira Thomson Learning, São Paulo, 2003. (livros 
iguais de anos diferentes) 

SILVA TELLES, P. C. Tubulações industriais: materiais, projetos, montagem. 10. ed. LTC, 
2001. 

SILVA TELLES, P. C. Vasos de pressão. 10. ed. LTC, 1996 

HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. São Paulo: Pearson, 2010. 

WILLIAM, F. R. Leroy, D. S.; DON, H. M. Mecânica dos Materiais, 5ª ed. LTC- Livros Técnicos e 
Científicos S. A. Rio de Janeiro, 2001 (livro esgotado) 
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ECONOMIA Semestre: 5 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica: 

GONÇALVES, Antônio Carlos Porto. Economia Aplicada. 9ªed.  Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

GREMAUD, A. P.; VASCONCELLOS, M. A.; S.; TONETO JR, R. Economia Brasileira 
Contemporânea. 7ª.ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

NASCIMENTO, S.V. Engenharia Econômica – Técnica de Avaliação e Seleção de Projetos de 
Investimentos. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2010.  

Complementar 

CORTEZ, J.G.P. Introdução a Economia da Engenharia. São Paulo: Cenage, 2012. 

MARIANO, Jefferson. Introdução à Economia Brasileira. 2ªed. São Paulo: Saraiva Editora, 
2012.  

MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia. São Paulo: Cengage, 2009.  

PINHO, D B. (Coord.). Manual de Economia. São Paulo: Saraiva, 2009. (E-book)  

PINHO, D B; VASCONCELOS, M. A. S. Manual de Economia- Equipe de Professores da 
USP.6ªed. São Paulo: Saraiva Editora, 2011. 
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FENÔMENOS DE TRANSPORTE Semestre: 5 

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

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

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

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

Básica 

BRUNETTI, F. Mecânica dos fluidos. São Paulo: Pearson Education, 2005. 
BIRD, R. Byron, STEWART, Warren E., LIGHTFOOT, Edwin N. Fenômenos de Transporte. 2. 
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011 
INCROPERA, F.P., DEWITT, D.P., BERGMAN, T. L., LAVINE, A. S. Fundamentos de 
Transferência de Calor e de Massa, 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.  

Complementar 

SANTOS, Sérgio L. dos. Bombas e instalações hidráulicas. São Paulo: LCTE, 2007. 
DUARTE, Diego. Mecânica básica. São Paulo: Pearson, 2015.  
FOX, Robert W.; Mcdonald, Alan T.; PRITCHARD, Philip J. Introdução à mecânica dos fluidos. 
6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 
LIVI, C. P. Fundamentos de fenômenos de transporte: um texto para cursos básicos. Rio de 
Janeiro: LTC, 2004.  

ROMA, W. N. L. Fenômenos de transporte para engenharia.  2. ed. São Carlos: RiMa, 2006. 
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INFORMÁTICA APLICADA III – ROBÓTICA Semestre: 5 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

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

Ementa: 

Princípios básicos de robótica, construção de modelos e sua aplicação nos processos 
produtivos. 

Básica 

NIKU, Saeed B.; Introdução a Robótica – Análise, Controle, Aplicações. 2ªed. São Paulo: LTC, 
2013. 

CRAIG, John; Robótica, 3ªed. São Paulo: Pearson Brasil, 2013. 

ENGHOLM, Jr. Helio. Engenharia de Software na Prática. São Paulo: Novatec, 2010. 

Complementar 

ROSARIO, Joao M. Robótica Industrial, V1. São Paulo: Baraúna, 2010. 

GIRALT, Georges. A Robótica. Lisboa: Instituto Piaget, 2002. 

MARTINS,Agenor. O que é robótica. 2ªed. São Paulo: Brasiliense, 2007. 

SIQUEIRA, A.A.G.; TERRA, M.H. e BERGERMAN, M. Robust Control of Robots. Fault Tolerant 
Approaches. Londres: Springer, 2013. 

VÁRIOS AUTORES. Informatics in Control, Automation, and Robotics. Nova York: Springer 
Verlag, 2012. 
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AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL Semestre: 5 

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

Objetivo Geral: 

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

de automação industrial. 

Objetivos específicos: 

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

de armazenagem, transporte e produção. Analisar e adequar a produção às melhores soluções 

de automação industrial. 

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

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

inspeção automatizada. Sistemas de produção de controle numérico. Células flexíveis de 

manufatura. Sistemas flexíveis de manufatura. Redes Industriais. Manufatura integrada por 

computador.  

Básica 

SANTOS, M. M.; LUGLI, A.B. Redes Industriais para Automação Industrial. São Paulo: Érica, 

2010. 

ROSARIO, J.M. Automação Industrial. São Paulo: Barauna, São Paulo, 2009. 

GROOVER, M.P. Automação Industrial e Sistemas de Manufatura. 3ª Ed. São Paulo: Pearson 

Brasil, 2010. 

Complementar 

COSTA, L. A.A Especificando Sistemas de Automação Industrial. São Paulo: Biblioteca 24 

horas, 2011. 

OLIVEIRA, P. Curso de Automação Industrial. 2ªed. Belo Horizonte: ETEP (Brasil), 2008. 

CASTRUCCI, P.L.; MORAES, C.C. Engenharia de Automação Industrial. 2ªed. São Paulo: 

LTC, 2007 

LIN, Shi-Woei; LIN, Yi Kuei; TSAO, Yu Chung. Proceedings Of The institute Of Industrial. 

Londres: Springer, 2013. 

CAPELLI, A. Automação Industrial Controle do Movimento e Processos Contínuos. São Paulo: 

Érica, 2006. 
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PROJETOS PRODUTIVOS I Semestre: 5 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

COSTA, J.E.L. Gestão em Processos Produtivos. Curitiba: IBPEX, 2009. 

CORONADO, O. Logística Integrada – Modelo de Gestão. São Paulo: Atlas, 2007. 

PAHL, G.; BEITZ, W.; FELDHUSEN, J; GRTE, K.H. Projeto na Engenharia. São Paulo: Edgard 
Blucher, 2005.  

Complementar 

VALLE, A.B.; SOARES, C.A.P.; FINOCCHIO, J.J.; SILVA, L.S.F. Fundamentos do 
Gerenciamento de Projetos. 2ªed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

BATALHA, M.O. Introdução a Engenharia de Produção. Rio de Janeiro: Campus,2007. 

KERZNER, H. Gestão de Projetos: As Melhores Práticas 2ªed. Rio de Janeiro: Bookman 
Companhia, 2006. 

POLAK, P. Projetos em Engenharia. São Paulo: Hemus, 2005. 

WARBURTON, R. e KANABAR, V. Gestão de Projetos. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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ELETRICIDADE APLICADA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL Semestre: 6 

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

Objetivo Geral: Esta disciplina tem como objetivo geral: 

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

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

Objetivos Específicos:  

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

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

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

Básica 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física. 8. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2009. v.3.  
 
NUSSENZVEIG, H. Moyses. Curso de física básica. 7. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2009. 
v.3.  

SANTOS, V.A. Manual Prático de Manutenção Industrial.4ªed. São Paulo: Ícone Editora, 2013. 

Complementar 

FLARYS, F. Eletrotécnica geral: teoria e exercícios resolvidos. Barueri, SP: Manole, 2013. 
 
COTRIM, A. A. M. B. Instalações elétricas. São Paulo: Pearson, 2009. 
 
YOUNG, H. D. Física I. São Paulo: Addison Wesley, 2008. 
 
HIGGINS, Lindley; MOBLEY, Keith; WIKOFF, Darrin. Maintenance Engineering Handbook. 
UK:McGraw-Hill, 2013. 
 
LEVITT, Joel .Handbook Of Maintenance Management. 2ªed. Industrial Press, 2009. 
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FÍSICA II Semestre: 6 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

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

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

Ementa: 

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

Básica 

HALLIDAY, D; RESNICK, R.e WALKER, E.. Fundamentos da Física. Vol. 1.São Paulo: LTC 
2012. 

SERWAY, Raymond A.;JEWETT. Jr. John W.; Física para Cientistas e Engenheiros: Mecânica. 
São Paulo: Cengage, 2012. 

HALLIDAY,D., RESNICK, R., WALKER, J. Fundamentos de física, V3: Eletromagnetismo.9ªed. 
São Paulo: LTC,2012. 

Complementar 

LAURICELLA, C. M. Física – Mecânica – V1  Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2013. 

TIPLER, P.A; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros – Mecânica, Oscilações e 
Ondas – Termodinâmicas- Volume I. 6ª Ed. São Paulo: LTC, 2009.  

NUSSENZWEIG, H. Moisés. Curso de Física Básica. V1.Editora Edgard Blücher. 4ª Ed. 2002. 

BAUER, Wolfgang; DIAS, Helio; WESFALL, Gary D. Física para Universitários – Relatividade, 
Oscilações, Ondas e Calor. Porto Alegre: Bookman Companhia, 2012. 

FEYNMAN, Richard Phillips. Lectures on Physics. V.2. Editora Addison Wesley, 2005. 

FREEDMAN, Roger A.; YOUNG, Hugh D. Física, V3- Eletromagnetismo. 12ªed. Addison 
Wesley BRA, (importado do Grupo Pearson), 2009. 
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INFORMÁTICA APLICADA IV - SISTEMAS INTEGRADOS Semestre: 6 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

ALBERTIN, Alberto Luiz. Administração de Informática. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

CRUZ, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais: tecnologias da informação e a empresa do 
século XXI. 3ªed. São Paulo: Atlas, 2003. 

PALMISANO, A. e ROSINI, A. M. Administração de Sistemas de Informação. São Paulo: 
Cengage, 2011.   

Complementar 

BIO, Sérgio R. Sistemas de informação: um enfoque gerencial. 2ªed. São Paulo: Atlas, 2008. 

CASSARRO, Antonio Carlos. Sistemas de informações para tomada de decisões. 4ª.ed. São 
Paulo: Cengage 2010. 

CORNACHIONE JUNIOR, Edgar Bruno. Sistemas de informação: um enfoque gerencial. 2ª.ed. 
São Paulo: Atlas, 2008. 

GARCIA, Marcus. Informática Aplicada a Negócios. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.  

STAREC, Claudio. GOMES, Elisabeth.; BEZERRA, Jorge. Gestão estratégica da informação e 
inteligência competitiva. São Paulo: Saraiva, 2006.  
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PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO Semestre: 6 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

Contador, J. C. (coordenador) Gestão de Operações, 3ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.  

Corrêa, H. L.; Corrêa, C. A. Administração de Produção e Operações - manufatura e serviços: 
uma abordagem estratégica.2ªed. São Paulo: Atlas, 2013. 

Corrêa, H. L.; Gianesi, I. G. N.; Caon, M. Planejamento, Programação e Controle da Produção 
5ªed, São Paulo:  Atlas, 2007. 

Complementar 

Slack, N.; Chambers, S.; Johnston, R. Administração da Produção. 3ªed. São Paulo: Atlas, 
2009.  

Vollmann, T. E.; Berry, W. L.; Manufacturing Planning and Control Systems.UK: McGraw-Hill, 
2004. 

FERNANDES, F.C. F.; GODINHO FILHO, M.  Planejamento e Controle da Produção: dos 
Fundamentos e Controle da Produção: Dos Fundamentos ao essencial. São Paulo: Atlas, 
2010. 

TUBINO, D. F. Planejamento e Controle da Produção. São Paulo :ATLAS, 2009. 

 WEMMBERLOV, U. Planejamento e Controle da Produção para Sistemas. São Paulo: Imam, 
1997. 
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RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS Semestre: 6 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

HIBBELER, R. C. Resistência dos Materiais. 7ªed.São Paulo: Prentice Hall, 2010. 

BOTELHO, M. H. C. Resistência dos Materiais. São Paulo: Edgard Blucherd, 2013. 

SHACKELFORD, J. F. Ciência dos Materiais. Rio de Janeiro: Prentice Hall Brasil,2008. 

Complementar 

GARE, J. M.; GOODNO, B.J.; Mecânica dos Materiais. SãoPaulo: Cengage, 20010. 

KOMATSU, J. R Mecânica dos Sólidos Elementar. São Carlos: EDUFSCAR,2006. 

BEER, F. P.; JOHNSTON, E. R., Estática-Mecânica Vetorial para Engenheiros. São Paulo: 
Makron Books, 1994. 

VARIOS AUTORES. Estática – Mecânica Vetorial para Engenheiros.9ªed. Porto Alegre: 
Bookman Companhia, 2011. 

FERNANDES, M.M. Mecânica dos Solos. Vol1. 2ªed. Porto: Feup Edições, 2011. 
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PROJETOS PRODUTIVOS II Semestre: 6 

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

Objetivo Geral: 

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

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

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

Básica 

COSTA, J.E.L. Gestão em Processos Produtivos. Curitiba: IBPEX, 2009. 

POLAK, P. Projetos em Engenharia. São Paulo: Hemus, 2005. 

WARBURTON, R. KANABAR, V. Gestão de Projetos. São Paulo: Saraiva Editora, 2012. 

Complementar 

VALLE, A.B.; SOARES, C.A.P.; FINOCCHIO, J.J.; SILVA, L.S.F. Fundamentos do 
Gerenciamento de Projetos. 2ªed. ED: FGV, Rio de Janeiro, 2010. 

CORONADO, O. Logística Integrada – Modelo de Gestão. ED: Atlas, São Paulo, 2007. 

KERZNER, H. Gestão de Projetos as Melhores Práticas. 2ªed. Rio de Janeiro: Bookman 
Companhia, 2006. 

FUSCO, J.P.A. Tópicos Emergentes em Engenharia de Produção III. São Paulo: Arte & 
Ciência, 2007. 

MENDES, J.R.B. Gerenciamento de Projetos, Rio de Janeiro: FGV, 2009. 
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INFORMÁTICA APLICADA V – PROJETOS Semestre: 7 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa:  

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

Básica 

ALBERTIN, Alberto Luiz. Administração de Informática. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

CRUZ, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais: tecnologias da informação e a empresa do 
século XXI. 3ªed. São Paulo: Atlas, 2003. 

O`BRIEN, James A. & MARAKAS, George M. Administração de Sistemas de Informação. 
15ªed.Porto Alegre: 2013. 

Complementar 

CASSARRO, Antonio Carlos. Sistemas de informações para tomada de decisões. 4ª.ed. São 
Paulo: Cengage 2010. 

CORNACHIONE JUNIOR, Edgar Bruno. Sistemas de informação: um enfoque gerencial. 2ª.ed. 
São Paulo: Atlas, 2008. 

GARCIA, Marcus. Informática Aplicada a Negócios. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.  

STAREC, Claudio. GOMES, Elisabeth.; BEZERRA, Jorge. Gestão estratégica da informação e 
inteligência competitiva. São Paulo: Saraiva, 2006.   

GOMES, L. A. Excel para Engenheiros.2ªed. Florianópolis: Visual Books, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PRODUÇÃO Semestre: 7 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica  

NEUMANN, Clovis. Gestão de Sistemas de Produção e Operações. Produtividade, 
Lucratividade e Competitividade. Rio de Janeiro: Campus, 2013. 

COURTOIS, A.; PILLET, M.; MARTIM, B.C. Gestão da Produção – Para Uma Questão 
Industrial Agil, Criativa e Cooper.5ªed.  Lisboa: Lidel, 2007.  

PORTER.M.E. Estratégia Competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

Complementar 

HINO, S. O Pensamento Toyota – Princípios de Gestão para um Crescimento Duradouro. 
Porto Alegre: Bookman Companhia, 2009. 

DRUCKER, P. F. O Gestor Eficaz. Sào Paulo: LTC, 2011 

VIANNA, A. D. Competitividade e a Industria Brasileira. Por que o Brasil não é competitivo? 
Rio de Janeiro, 2013. 

VARIOS AUTORES; Competitividade Industrial Chinesa- Impacto Econômico e Realidade 
Sócio Ambiental. Curitiba: Juruá Editora, 2012.  

CAPRA, F. O Ponto de Mutação- A Ciência, a Sociedade e a Cultura Emergente.25 ed. São 
Paulo: Cultrix,2004. 
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TERMODINÂMICA Semestre: 7 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa:  

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

Básica  

WYLEN V et al, Fundamentos da Termodinâmica Clássica. 7ªed. São Paulo: Edgard Blücher, 
2009 

VARIOS AUTORES Princípios de Termodinâmica para Engenhara. São Paulo: LTC, 2013. 

OLIVEIRA, M.J. Termodinâmica. 2ªed. São Paulo: LF (Livraria da Física), 2012. 

Complementar 

LUIZ, A.M. Termodinâmica – Teoria e Problemas. São Paulo: LTC, 2007. 

COELHO, P.M. Tabelas de Termodinâmica. Porto: Feup Edições, 2007. 

AGUIAR, M.L.; Costa, C.B. Termodinâmica Aplicada. São Carlos: EDUFSCAR, 2011.  

AFONSO, C. Termodinâmica para Engenharia. Porto: Feup Edições, 2012. 

CENGEL, Y. A. Termodinâmica. 5ªed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2006. 



 64 

 

ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS I Semestre: 7 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. PMBOK - Guia do Conhecimento em Gerenciamento 
de Projetos.4ªed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012. 

MAXIMILIANO, A.C.A. Administração de Projetos- Como Transformar ideias em 
resultados.4ªed. São Paulo: Atlas, 2010. 

OLIVEIRA, D.P.R. Administração de Projetos. Melhores Práticas para Otimizar Resultados. 
São Paulo: Atlas, 2013. 

Complementar 

MATHIAS, W.F. Projetos: planejamento, elaboração e análise.2ªed. São Paulo:Atlas, 2008.. 

HELDMAN, K. Gerência de Projetos -fundamentos. Um Guia prático para quem quer 
Certificação. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

TRENTIM, M.H. Gerenciamento de Projetos. Guia para Certificações CAPM e PMP.São 
Paulo: Atlas, 2011. 

FIDELIS, T. Gestão de Projetos em Fábrica de Sustentação Rio de Janeiro: Robson Fidelis, 
2010.  

POLAK, P. Projetos em Engenharia. São Paulo: Hemus, 2005. 
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PROJETOS INDUSTRIAIS I Semestre: 7 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

MARTIN, J. D.; TITMAN, S. Avaliação de Projetos e Investimentos – Valuation. Porto Alegre: 
Bookman Companha, 2010. 

FRANCHI, C. M. Controle de Processos Industriais- Princípios e Aplicações. São Paulo: Érica, 
2011. 

EL-REDEEDY, M.A. Construction Management for Industrial Projects.2013. 

Complementar 

MOTTA, Regis da Rocha; CALÔBA, Guilherme Marques. Análise de Investimentos – Tomada 
de decisão em projetos industriais. São Paulo: Atlas, 2002.  

SANTOS, M. M. D.; LUGLI, A. B. Redes Industriais para Automação Industrial. AS-I, Profibus e 
Profinet. São Paulo: Érica, 2010. 

SARAIVA, A. J. Engenharia de Processo nas Plantas Industriais. Bahia: Solisluna, 2010. 

BARBOSA, C,; ABDOLLAHYAN, F.; NASCIMENTO, C. A. D. Projetos de Custos em 
Projetos.4ªed. Rio de Janeiro, FGV, 2011. 

COSTA, R. P.; SARAIVA JR, A. F.; FERREIRA, H. A. Preços, Orçamentos e Custos Industriais. 
Rio de Janeiro: Campus, 2010. 
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PESQUISA OPERACIONAL Semestre: 8 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

HILLIER, F. S.; LIBERMAN, G. J. Introdução a Pesquisa Operacional. 9ªed. Porto Alegre: 
McGraw Hill, 2013. 

GONÇALVES, V.: MUROLO, A.C.; SILVA, E. M.; SILVA, E. M. Pesquisa Operacional para os 
Cursos de Administração e Engenharia.4ªed. São Paulo: Atlas,2010. 

LOESCH, C.; HEIN, N. Pesquisa Operacional – Fundamentos e Modelos. São Paulo: Saraiva 
Editora, 2008. 

Complementar 

PRADO, D. Teoria das Filas e da Simulação. 4ªed. Nova Lima: INDG, 2009. 

PRADO, D. Programação Linear. 6ªed. Nova Lima: INDG, 2010. 

ZORNIG, P. Introdução a Programação Linear. Brasília: UNB, 2011.  

NASCIMENTO, S. V. DO. Pesquisa Operacional e Análise de Investimentos: Suas Aplicações 
na Indústria e nos Serviços. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011.  

KWONG, W.H. Programação Linear. São Carlos: EDUFSCAR, 2013. 

PINTO, K.C.R. Aprendendo a Decidir com a Pesquisa Operacional. 2ªed. Uberlândia: EDUFU, 
2008. 
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ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE Semestre: 8 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

CANUTO, S.A.; COSTA. N. P. L. O. Administração com Qualidade. Conhecimentos 
Necessários para a Gestão Moderna. São Paulo: Edgard Blucher, 2010. 

ABNT -Coletânea de Normas de Sistemas de Qualidade. Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, 2012. 

CARPINETTI, L. C. R. Gestão da Qualidade. Conceitos e Técnicas.2ªed. São Paulo: Atlas, 
2012. 

Complementar 

JURAN, J. M. Controle da qualidade: métodos estatísticos clássicos aplicados à qualidade. São 
Paulo: Makron Books, 1991. v.6,  

CAMPOS, Vicente F. TQC-Controle da Qualidade Total no Estilo Japonês. 8ªed. Minas Gerais: 
INDG, 2004.  

GIOCONDO, C.F. Ferramentas Básicas da Qualidade. São Paulo: Biblioteca 24 horas,2011. 

PYZDEK, T.; KELLER,P. Seis Sigma – Guia do Profissional. Rio de Janeiro: Alfabooks, 2011. 

DEMAJOROVIC, J.; JUNIOR, A.V. Modelos e Ferramentas de Gestão Ambiental.3ªed. São 
Paulo: Senac, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 



 68 

 

ENGENHARIA DO PRODUTO Semestre: 8 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

ROTONDARO, R.G.; MIGUEL, P.A.C.; GOMES, L.A.V. Projeto do Produto e do Processo. São 
Paulo: Atlas, 2010. 

FRANCHI, C.M. Controle de Processos Industriais. São Paulo: Érica, 2011. 

MACHADO, M.C.; TOLEDO, N.N. Gestão do Processo de Desenvolvimento de Produtos. Uma 
Abordagem Baseada na Criação de Valor. São Paulo: Atlas, 2008. 

Complementar 

PAHL, G., BEITZ, W., Engineering design: a systematic approach. 2 ed. Ed. London: Springer 
Verlag, 1995. 

CARVALHO, M.A. Engenharia de Embalagens do Desenvolvimento. São Paulo: Novatec, 
2008.  

DE MORRIS, R. Fundamentos do Design do Produto. Porto Alegre: BOOKMAN, 2011. 

BURDEK, B. História. Teoria e Prática do Produto. 2 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2010.     

MATTAR, F. N. Gestão de Produtos, Serviços, Marcas e Mercado. São Paulo: Atlas, 2009. 
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DESENHO TÉCNICO Semestre: 8 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

LEAKE, J.; BORGERSON, J. Manual do Desenho técnico para Engenharia. São Paulo: LTC, 
2010. 

BUENO, C.P.; PAPAZOGLOU, R.S. Desenho Técnicos para Engenharias. Curitiba: Juruá 
Editora, 2008. 

SCHNEIDER, W. Desenho Técnico Industrial. São Paulo: Hemus, 2009. 

Complementar 

VENDITT, M.V. dos R. Desenho Técnico sem Prancheta com AUTOCAD 2010. Florianópolis: 
Visual Books, 2010.  

RIBEIRO, A.C.; PERES, M.P.; IZIDORO, N. Curso de Desenho Técnico e AUTOCAD. São 
Paulo: Pearson, 2013. 

PEREIRA, N.C. Desenho Técnico. Curitiba: Do Livro Técnico, 2012. 

CRUZ, M.D. Desenho Técnico para Mecânica. Conceitos Leitura e Interpretação. São Paulo: 
Érica, 2011. 

SPECK, H.J.; PEIXOTO, V.V. Manual Básico do Desenho Técnico. 7ªed. São Carlos: Editora 
UFSC, 2013. 

Normas da ABNT para Desenho Técnico atualizadas. 
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PROJETOS INDUSTRIAIS II Semestre: 8 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

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

Ementa: 

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

Básica 

MARTIN, J.D.; TITMAN, S. Avaliação de Projetos e Investimentos – Valuation. Porto Alegre: 
Bookman Companha, 2010. 

FRANCHI, C.M. Controle de Processos Industriais- Princípios e Aplicações. São Paulo: Érica, 
2011. 

FERREIRA, R.G. Engenharia Econômica e Avaliação de Projetos de Investimento – Critérios 
de Avaliação, Financiamento e Benefícios Fiscais. Analise de Sensibilidade e Risco. São 
Paulo: Atlas, 2009. 

Complementar 

SANTOS, M.M.D.; LUGLI, A.B. Redes Industriais para Automação Industrial. AS-I, Profibus e 
Profinet. São Paulo: Érica, 2010. 

SARAIVA, A.J. Engenharia de Processo nas Plantas Industriais. Bahia: Solisluna, 2010. 

BARBOSA, C,; ABDOLLAHYAN, F.; NASCIMENTO, C.A.D. Projetos de Custos em 
Projetos.4ªed. Rio de Janeiro, FGV, 2011. 

COSTA, R.P.; SARAIVA JR, A.F.; FERREIRA, H.A. Preços, Orçamentos e Custos Industriais. 
Rio de Janeiro: Campus, 2010. 

REZENDE, A.C. Gerenciamento de Projetos, Obras e Instalações. São Paulo: IMAN, 2008. 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I Semestre: 8 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

GONÇALVES, H. A. Manual de Projetos de Pesquisa Científica. São Paulo: Avercamp, 2007. 

GANGA, Gilberto M. D. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Engenharia. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

PUREZA, V.; MORABITO, R.; MIGUEL, P. A. C. Metodologia de Pesquisa em Engenharia de 
Produção. Rio de Janeiro: Campus, 2009. 

Complementar 

BASTOS, Lília da Rocha. At Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, 
teses, dissertações e monografias. 6ªed. São Paulo: LTC, 2003.  

ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia 
para estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudos de caso. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 
2005.  

ALMEIDA, M. S. Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese. São Paulo: Atlas, 2011. 

MANZANO, M. I. N. G.; MANZANO, A. L. N. G. TCC- Trabalho de Conclusão de Curso 
Utilizando o Microsoft Office Word 2010. São Paulo: Érica, 2011. 

Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso. FACULDADE INSTITUTO PAULISTA DE 
ENSINO – FIPEN. 2009. 

Livros e Periódicos utilizados no Curso ou pesquisados pelo aluno e pertinentes ao trabalho 
desenvolvido. 
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GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS Semestre: 9 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Identificar a responsabilidade do Engenheiro de Produção nas diversas áreas.  

Identificar a responsabilidade de linha e a função de staff. 

Ementa: 

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

Básica 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3ª.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2009. 

FERNANDES, B.R. Gestão Estratégica de Pessoas com Foco em Competências. Rio de 
janeiro: Campus, 2013. 

PASCHOAL, Luiz. Gestão de Pessoas - nas micros, pequenas e médias empresas. 2ª ed. 
QUALITYMARK, 2010. 

Complementar 

DRUCKER, Peter F.O Gestor Eficaz. São Paulo: LTC,2011. 

VELEZO, E.F.R.; DUTRA, J.S. Desafios da Gestão de Carreira. São Paulo: Atlas, 2013. 

HUNTER, James C. O Monge e o Executivo: uma história sobre a essência da Liderança. 
1ª.ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2004.  

SANTIAGO JR., José Renato Satiro. Capital Intelectual: O Grande Desafio das Organizações. 
1ª ed. NOVATEC, 2007. 

FAISSAL, Reinaldo et al. Atração e seleção de pessoas. 2ªed. Rio de Janeiro: F. G. V., 2009. 
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GESTÃO DA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE Semestre: 9 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

LEMA - Base de Dados de Legislação Ambiental, do Centro Nacional de Informação, 
Tecnologias Ambientais e Editoração:  

ISO 14001 http://www.iso14001.com 

AMATO, N.J. Sustentabilidade e Produção. Teoria e Prática para uma Gestão Sustentável. São 
Paulo: Atlas, 2011.  

AGOPYAN, V.; JOHN, V.M. O Desafio da Sustentabilidade na Construção Civil. São Paulo: 
Edgard Blucher, 2011. 

LUCON, O.: GOLDEMBERG, J. Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento. São Carlos: 
EDUSP, 2008. 

Complementar 

VECCHIA, R. O Meio Ambiente e as Energias Renováveis. São Paulo: Manole, 2010. 

SILVEIRA, B.I. Produção do Biodiesel- Analise e Projeto. São Paulo: Biblioteca 24 horas, 2011 

VASCONCELLOS, P.C. Meio Ambiente e Química. São Paulo: Senac, 2013. 

BARSANO, P.R; BARBOSA, R.P. Meio Ambiente – Guia Prático e Didático. São Paulo: Érica, 
2012. 

PEREIRA, Raquel da Silva. Gestão para o Desenvolvimento Sustentável. São Paulo: Globus 
Editora, 2013.   

Artigos selecionados publicados em periódicos internacionais, especialmente no Science e na 
Nature. Resoluções relevantes da ANVISA e Normas pertinentes da FDA. 
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METROLOGIA Semestre: 9 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

SANTANA, R.G. Metrologia. Curitiba: Do Livro Técnico, 2011. 

LIRA, F.A. Metrologia na Indústria. São Paulo: Érica, 2011. 

NETO, J.C.S. Metrologia e Controle Dimensional. Conceitos, Normas e Aplicações. Rio de 
janeiro, Campus, 2009. 

Complementar 

ALBERTAZZI, A.; SOUSA, A.R. Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial. São Paulo: 
Manole, 2008. 

ALVES, A.S. Metrologia Geométrica. Lisboa: Calouste Gulbenkian,  

GUEDES, P. Metrologia Industrial.Coimbra:ETEP, 2011. 

PALMA, E. S. Metrologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, 
Mecatrônica, PUC Minas, Apostila, 2004. 

SILVA NETO, J.C. Metrologia e Controle Dimensional. Conceitos, Normas e Aplicações. Rio de 
Janeiro: Campus, 2012. 
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ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS II Semestre: 9 

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

Objetivo Geral: 
Desenvolver no aluno a análise crítica perante problemas de projetos encontrados em 

exemplos práticos de empresas.  

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

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

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

Básica 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. PMBOK - Guia do Conhecimento em Gerenciamento 
de Projetos.4ªed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012. 

PAHL, G. Et. Al. Projeto na Engenharia. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 

OLIVEIRA, D.P.R. Administração de Projetos. Melhores Práticas para Otimizar Resultados. São 
Paulo: Atlas, 2013. 

Complementar 

MATHIAS, W.F. Projetos: planejamento, elaboração e análise.2ªed. São Paulo: Atlas, 2008.. 

HELDMAN, K. Gerência de Projetos-fundamentos. Um Guia prático para quem quer 
Certificação. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

TRENTIM, M.H. Gerenciamento de Projetos. Guia para Certificações CAPM e PMP. São Paulo: 
Atlas, 2011. 

KERZNER, H.; SALADIS, F.P. Gerenciamento de Projetos Orientado por Valor. Porto Alegre: 
Bookman Companhia Ed., 2011. 

CARVALHO, F.C.A. Gestão de Projetos. São Paulo: Pearson,2012. 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II Semestre: 9 

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

Objetivo Geral: 
Esta disciplina tem como objetivo geral e desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa 
elaborado na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I 
Objetivos específicos: 
Capacitar o estudante a aplicar os conceitos adquiridos no curso de engenharia de produção e 
se preparar para apresentar o trabalho para banca examinadora de docentes do curso de 
Engenharia de Produção. 
 

Ementa: 
Planejamento, execução, depuração, avaliação e apresentação oral e escrita de um projeto 

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

tecnológica de um professor. Apresentação em banca e avaliação. 

Básica 

GANGA, Gilberto M.D. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Engenharia. São 
Paulo:Atlas, 2012. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação empresarial: contém técnicas de elaboração de trabalho de 
conclusão de curso (TCC). 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

PUREZA, V.; MORABITO, R.; MIGUEL, P. A. C. Metodologia de Pesquisa em Engenharia de 
Produção. Rio de Janeiro: Campus, 2009. 

Complementar 

BASTOS, Lília da Rocha. At   Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, 
teses, dissertações e monografias.6ªed. São Paulo: LTC, 2003.  

ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia 
para estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudos de caso. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 
2005.  

GONÇALVES, H. A. Manual de Projetos de Pesquisa Científica. São Paulo: Avercamp, 2007. 

ALMEIDA, M. S. Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese. São Paulo: Atlas, 2011. 

MANZANO, M. I. N. G.; MANZANO, A. L. N. G. TCC- Trabalho de Conclusão de Curso 
Utilizando o Microsoft Office Word 2010. São Paulo: Érica, 2011. 

 

Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso. FACULDADE INSTITUTO PAULISTA DE 
ENSINO – FIPEN. 2009. 
Livros e Periódicos utilizados no Curso ou pesquisados pelo aluno e pertinentes ao trabalho 
desenvolvido. 
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LEGISLAÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO Semestre: 10 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

ALENCAR, Hermes Arrais. Benefícios Previdenciários Temas Integrais Revisados e 
Atualizados pelo autor. 4ª ed. São Paulo: Leud, 2009.  

FELICIANO, G.G. Curso Critico de Direto do Trabalho. Teoria Geral do Direito do Trabalho. 
São Paulo: Saraiva Editora, 2013. 

ZAINAGHI, Domingos Sávio. Curso de Legislação social: direito do trabalho. 13.ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

Complementar 

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): Decreto-Lei n. 5.452, de 01/05/1943, 
atualizado e Acompanhado de Legislação Trabalhista Especial, Súmulas, Enunciados e 
Índices. 32.ed. 2005. São Paulo: Saraiva, 2005. 2005.. (Legislação brasileira). Obra coletiva de 
autoria da Editora Saraiva com a colaboração de Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina 
Vaz dos Santos Windt e Lívia Céspedes 

OLIVEIRA, A.P. Direito do Trabalho para Qualidade e Produtividade. São Paulo: LTR, 2010. 

CORREIA, Henrique. Direito do Trabalho.4ªed. Salvador: Juspodium, 2013.  

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito 
do trabalho, relações individuais e coletivas do trabalho. 27.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

PROSCURCIN, Pedro. Compêndio de Direito do Trabalho.2ªed. São Paulo: LTR, 2012.  

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Acessado em 16 de agosto 
de 2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. 
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TÉCNICAS AVANÇADAS DE PRODUÇÃO Semestre: 10 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

SUZANO, M.A. Administração das Operações com Ênfase em Logística. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2013. 

CORREA, C.A.; CORREA, H.L. Administração da Produção e de Operações,  Manufatura e 
Serviços – Uma Abordagem Estratégica. São Paulo: Atlas, 2013. 

SLACK, N., Administração da Produção..3ed. São Paulo: ATLAS, 2009. 

Complementar 

CHIAVENATO, IDALBERTO. Introdução à teoria geral da administração. 7ªed. Rio de Janeiro, 
2007. 

MOREIRA, D. Administração da Produção e Operações. São Paulo: Saraiva Editora, 2012. 

BATALHA, M.O. Introdução a Engenharia de Produção. Rio de Janeiro: Campus,2007. 

LELIS, E.C. Administração da Produção. São Paulo: Pearson, 2012. 

GAITHER, N. Administração da produção e operações. São Paulo: Thompson, 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 79 

 

ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO Semestre: 10 

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

Objetivo Geral: 

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

Objetivos específicos: 

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

Ementa: 

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

Básica 

ORG. SARAIVA EDITORA. Seguranca e Medicina do Trabalho. 11ªed. Sao Paulo: Saraia 
Editora, 2013. 

BARBOSA FILHO, A.N. Seguranca do Trabalho e Gestao Ambiental.4ªed. Sao Paulo: 
Atlas,2011.  

VIEIRA, J.L. Manual de Ergonomia. 2ª. São paulo: Edipro, 2011.. 

Complementar 

BARBOSA, A.A.R. Segurança do Trabalho.Curitiba: Do Livro T’ecnico, 2012. 

BARSANO, P.R.; BARBOSA, R.P. Seguranca do Trabalho- Guia Prático e Didatico. S~ao 
paulo: Erica, 2012. 

MONTMOLLIN, M.; DARSES, F. A Ergonomia. Lisboa: Instituto Piaget, 2012. 

DEUTSCH, S.F. Pericias de Engenharia – A Apuracao dos Fatos. Sao Paulo: Leud, 2011. 

MESQUITA, R.A. Legislacao Ambiental Brasileira. Uma Abordagem Descomplicada.Rio de 
Janeiro: Quileditora, 2012. 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III Semestre: 10 

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

Objetivo Geral: 

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

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

trabalho e apresentá-lo para banca examinadora. 

Objetivos específicos: 

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

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

professor orientador. 

Ementa: 
Desenvolvimento de artigo baseado no trabalho de conclusão de curso apresentado no nono 

semestre e sua participação em simpósio ou congresso específico de engenharia de produção, 

com a coautoria de um professor orientador. 

Básica 

GANGA, Gilberto M.D. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Engenharia. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

DANTAS, R.A. Engenharia de Avaliações. Uma Introdução a Metodologia Cientifica.3ªed. São 
Paulo: Pini, 2012. 

PUREZA, V.; MORABITO, R.; MIGUEL, P.A.C. Metodologia de Pesquisa em Engenharia de 
Produção. Rio de Janeiro: Campus, 2009. 

Complementar 

BASTOS, Lília da Rocha. Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, teses, 
dissertações e monografias.6ªed. São Paulo: LTC, 2003.  

ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia 
para estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudos de caso. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 
2005.  

GONÇALVES, H.A. Manual de Projetos de Pesquisa Científica. São Paulo: Avercamp, 2007. 

ALMEIDA, M.S. Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese. São Paulo: Atlas, 2011. 

MANZANO, M.I.N.G.; MANZANO, A.L.N.G. TCC- Trabalho de Conclusão de Curso Utilizando o 
Microsoft Office Word 2010. São Paulo: Érica, 2011. 

Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso. FACULDADE INSTITUTO PAULISTA DE 
ENSINO – FIPEN. 2009. 

Livros e Periódicos utilizados no Curso ou pesquisados pelo aluno e pertinentes ao trabalho 
desenvolvido. 

 

 

 

 



 81 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Carga Horária: 100 h 

Objetivos: As Atividades Complementares têm como objetivo promover a diversidade e 
enriquecer a formação durante a graduação, por meio da participação do aluno em vários tipos 
de eventos essenciais à formação do profissional, visando à ética e sua autonomia. 

 
 

1.6.1. PRÉ-REQUISITOS 

O aluno para cursar um nível mais avançado deverá, obrigatoriamente, cursar o nível 

anterior. Esta premissa é válida para as seguintes disciplinas: 
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Grupo Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Cálculo Cálculo I Cálculo II Cálculo III   

Física Física I Física II    

Leitura e Produção 

Textual 

Leitura e Produção 

Textual I 

Leitura e Produção 

Textual II 

   

Informática Aplicada Informática Aplicada I Informática Aplicada II Informática Aplicada 

III 

Informática Aplicada 

IV 

Informática Aplicada 

V 

Processos e Projetos 

Logísticos 

Processos e Projetos 

Logísticos I 

Processos e Projetos 

Logísticos II 

   

Projetos Produtivos Projetos Produtivos I Projetos Produtivos II    

Projetos Industriais Projetos Industriais I Projetos Industriais II    

Administração de Projetos Administração de 

Projetos I 

Administração de Projetos 

II 

   

Administração da 

Produção e Operações 

Administração da 

Produção e Operações I 

Administração da 

Produção e Operações II 

   

TCC TCC I TCC II TCC III   
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1.7. METODOLOGIA 
 

Conforme o seu Projeto Pedagógico Institucional, a FIPEN considera o aluno em sua 

totalidade e o Currículo não pode ser analisado de outra forma. Os Docentes, semestralmente, 

revisam os conteúdos programáticos, discutem as estratégias de ensino e a forma do 

desenvolvimento das atividades do semestre. Isto possibilita um trabalho integrado e 

participativo, além de uma melhoria contínua. A auto avaliação colabora com informações e 

análises para esta reflexão na qual participa o conjunto dos Professores. 

As atividades desenvolvidas buscam a interdisciplinaridade, a contextualização com o 

ambiente externo e o respeito pelo indivíduo, sendo sempre voltadas ao desenvolvimento das 

competências previstas no Projeto Pedagógico do Curso. O processo de ensino e 

aprendizagem é desenvolvido por meio de aulas teóricas e atividades práticas que 

complementam e fixam a compreensão da teoria, além de possibilitarem ao alunado o 

desenvolvimento da capacidade investigativa. 

Conforme Morin (2000; p.47): “Conhecer o humano é, antes de mais nada, situá-lo no 

universo e não separá-lo dele”. É neste contexto que se desenvolve o Sistema Educacional da 

FIPEN, pois considera relevante a interação do ser humano com à sociedade.  

Para Demo (2002, p.20), “modernidade significa o desafio que o futuro acena para as 

novas gerações, em particular seus traços científicos e tecnológicos. ”. A modernidade, 

portanto, não se constitui em analisar o presente ou aceitar padrões sociais que definem o que 

é moderno, mas em fazer e construir o futuro. Isso só é possível quando os agentes envolvidos 

pesquisam e intervém de forma construtiva e ética. Para preparar o indivíduo para essa postura 

e para obtenção das competências necessárias que o capacitam para a ação é necessário que 

ele desenvolva atividades questionadoras e problematize na sua prática cotidiana. A FIPEN 

possui esta concepção em sua abordagem pedagógica, portanto tem uma orientação voltada à 

participação, ao diálogo, à reflexão e à integração entre Discentes, Docentes, Gestores e 

Comunidade Externa, visando a construção contínua do seu Projeto Pedagógico. 

Ainda, em uma perspectiva dialógica e centrada em valores humanos, se desenvolvem 

os projetos dos Cursos, com estratégias de ensino-aprendizagem e avaliações que tendem a 

auxiliar ao discente na construção do aprendizado. 

Conforme o Capítulo IV, art 43, da Lei de Diretrizes e Bases Nacional, Lei 9294/96, foi 

construída a concepção pedagógica da FIPEN e tem sido desenvolvida a sua prática 

pedagógica. Portanto, torna-se necessário comentar cada inciso que o compõe: 

 
“I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; ” 

 
A Instituição sempre estimulou o caráter investigativo e interesse pela pesquisa, por 

meio de atividades, discussões em sala, trabalhos realizados de forma conjunta e atividades. 

Este estímulo ocorre desde o momento em que o aluno inicia o seu curso, mas destaca-se no 

momento em que ele desenvolve trabalhos interdisciplinares e de forma contextualizada ao 

ambiente externo. O trabalho de conclusão de curso, o estágio e outras atividades, integrados 
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às disciplinas devem ser instrumentos relevantes para a compreensão da realidade e da 

necessidade do desenvolvimento da capacidade investigativa. A abordagem pedagógica visa 

propiciar, ao aluno, construir o conhecimento de forma conjunta com o aprendizado. A auto 

avaliação da FIPEN é uma forma de estímulo à reflexão, pois é construída em conjunto com 

alunos, docentes, técnicos-administrativos e gestores e possibilita as diversas ópticas. 

 

“II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua; ” 

 
A integração entre disciplinas, áreas, cursos e indivíduos com formação, origens e 

culturas diferentes é muito rico para o desenvolvimento do pensamento de forma 

transdisciplinar, além de ser fundamental para a multicultura e para a compreensão da 

sociedade, por meio de uma análise ampla. 

 

A educação contínua é sempre incentivada, por meio de discussões, debates, 

orientações e pesquisa que demonstram a relevância do aprimoramento. 

 
“III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, 

desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; ” 

 
Os incisos anteriores estão muito relacionados, pois a reflexão, a interdisciplinaridade e 

a educação continuada são fatores contributivos e motivacionais ao desenvolvimento da 

pesquisa. Para tal, a FIPEN desenvolve atividades e aulas que abordam o tema de forma 

compartilhada entre docentes e discentes. 

 

“IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações 

ou de outras formas de comunicação; ” 

 
Este fator é fundamental e, desde o início da primeira turma de graduação, a FIPEN 

divulga o trabalho dos alunos, além de possuir a curva de maturidade docente, que objetiva a 

incentivar, entre outros fatores, a produção e a publicação dos professores. 

 

“V -suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura sistematizadora do conhecimento de cada geração; ” 

 
O desejo pela educação permanente é incentivado por meio de atividades práticas, 

ações, debates, aulas e palestras. Também é demonstrado pela sua proposta de educação 

continuada, conforme o PPI – Projeto Pedagógico Institucional. 
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“VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta 

uma relação de reciprocidade. 

 
A Educação não pode estar distante dos problemas sociais e uma Instituição de Ensino 

deve, necessariamente, intervir na sociedade de maneira colaborativa por meio de suas 

atividades. A FIPEN, desde o seu início, tem uma relação muito forte com o seu entorno e os 

alunos sempre foram incentivados a esta interatividade, até pelo caráter humano, construtivista 

e participativo do Projeto Pedagógico Institucional.  

 
“VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na instituição”. 

 
A Extensão está presente nos Cursos que são ministrados, nas atividades que são 

desenvolvidas e na prática cotidiana. Também pode ser demonstrada pelos trabalhos 

desenvolvidos em sala, pelas atividades integradas, pelas oficinas profissionalizantes, pelos 

Trabalhos de Conclusão de Curso e pelos estágios profissionais não obrigatórios. 

 

Estes aspectos citados impactam no processo desenvolvido de ensino aprendizagem 

para o Curso, que busca atender as competências previstas que são garantidas por meio das 

certificações coitadas no perfil do egresso. 

Para garantia de que a metodologia seja efetiva há acompanhamento pela auto 

avaliação, além das reuniões pedagógicas e mecanismos de reflexão institucional para 

envolvimento de alunos e docentes.   

 

1.8. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

Para o curso de Engenharia de Produção, serão exigidas 300 horas de estágio 

curricular obrigatório, sendo que está prevista a realização no quinto e sexto semestres. 

Para melhor desenvolvimento das competências e habilidades pelo aluno, os 

Orientadores Acadêmicos têm no máximo 6 alunos por orientador. 

Os alunos ao realizarem a disciplina “Estágio Curricular Supervisionado” são orientados 

pelos professores, que assumem a função de Orientadores Acadêmicos. O acompanhamento 

da prática organizacional, desenvolvida nos campos de estágios, será, portanto, de 

responsabilidade direta do Professor Orientador designado pela Coordenação do Curso. Na 

Instituição concedente do estágio há, também, um profissional que deverá acompanhar o seu 

desenvolvimento e avaliar o seu aprendizado em cada etapa do estágio. 

A FIPEN possui parcerias a fim de garantir para todos os alunos oportunidades de 

estágio, nas condições legais e que possibilitem o desenvolvimento do aluno, conforme os 

objetivos dos cursos. 
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Os estágios são exercidos em situações reais de trabalho, com ou sem vínculo 

empregatício, são uma forma complementar de ensino e aprendizagem acadêmica e devem 

ser planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, 

programas e calendários escolares, a fim de constituírem um instrumento de integração, em 

termos de treinamento prático e de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano. 

O Estágio Curricular permite que o aluno participe efetivamente no contexto de uma 

organização, e, desse modo, faça a integração dos conhecimentos adquiridos ao longo da 

formação com os problemas corporativos que ali se manifestam e elabore um projeto, com a 

ajuda de um Orientador Acadêmico, para a superação da fragilidade diagnosticada. 

O principal objetivo do estágio é aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem, 

criando oportunidades para que os alunos apliquem os conhecimentos teóricos na prática 

organizacional. Dessa forma, os alunos entram em contato direto com os problemas 

organizacionais e podem oferecer sugestões técnicas para superá-los. 

São considerados campos de estágios, as empresas públicas e privadas, além de 

instituições do terceiro setor, que celebrem contrato de estágio com a FIPEN e que possibilitem 

ao aluno aprendizado na área de Engenharia de Produção, além de oferecerem condições 

mínimas adequadas para o desenvolvimento do estágio. 

Conforme o artigo 7° da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, que Institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. 

“A formação do engenheiro incluirá, como etapa integrante da graduação, estágios 

curriculares obrigatórios sob supervisão direta da instituição de ensino, através de 4 relatórios 

técnicos e acompanhamento individualizado durante o período de realização da atividade. ” 

Conforme, ainda, a Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002 é obrigatório o 

trabalho final de curso como atividade de síntese e integração de conhecimento. 

Observa-se, também, que A FIPEN atende na íntegra a Lei Nº 11.788, de 25 DE 

Setembro de 2008, sendo destacados artigos sobre: 

a) A concepção de estágio: 

“Art. 1o  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, 

de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional da educação de jovens e adultos.  

§ 1o  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário 

formativo do educando.  

§ 2o  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional 

e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã 

e para o trabalho.” 

b) As Obrigações Institucionais: 
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“7
o
  São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus 

educandos:  

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou 
assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, 
indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e 
modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;  

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação 
cultural e profissional do educando;  

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) 
meses, de relatório das atividades;  

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para 
outro local em caso de descumprimento de suas normas;  

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 
educandos;  

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 
realização de avaliações escolares ou acadêmicas. ” 

c) A Parte Concedente: 

“Art. 9
o
  As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública 

direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente 
registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer 
estágio, observadas as seguintes obrigações:  

I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando 
por seu cumprimento;  

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades 
de aprendizagem social, profissional e cultural;  

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e 
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;  

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja 
compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso;  

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio 
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de 
desempenho;  

VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 
estágio;  

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, 
relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.  
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d) O Estagiário: 

“Art. 10.  A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a 
instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, 
devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares e não 
ultrapassar:  

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de 
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de 
educação de jovens e adultos;  

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino 
superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.  

Art. 11.  A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) 
anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.  

Art. 12.  O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha 
a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na 
hipótese de estágio não obrigatório.  

§ 1
o
  A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e 

saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.  

Art. 13.  É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou 
superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente 
durante suas férias escolares.  

§ 1
o
  O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário 

receber bolsa ou outra forma de contraprestação. 

§ 2
o
  Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira 

proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.  

Art. 14.  Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no 
trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio. ” 

CONFORME O REGIMENTO DA FIPEN: 
 

"DOS ESTÁGIOS 
Art. 40 –O Estágio Curricular Supervisionado constitui-se de instrumento de 

treinamento prático, aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento humano.  

 

Parágrafo Único – O Estágio Curricular deve ser implantado em todos os cursos em 

que o colegiado de curso considerar necessário para a formação do egresso. 

 

Art. 41 - O estágio é coordenado e supervisionado por docente designado pelo 

Coordenador de Curso. 
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1.8.1. MECANISMOS EFETIVOS DE ACOMPANHAMENTO E DE CUMPRIMENTO DO 
ESTÁGIO 

O Estágio Supervisionado é normatizado pelo “Regulamento de Estágio Curricular 

Supervisionado da Engenharia de Produção”, sendo consideradas competências, relacionadas 

abaixo, a seguir e demonstradas pelo aluno no desenvolvimento do Projeto depositado. 

- Capacidade para interpretar a realidade, reconhecer e definir o problema, 

equacionando soluções que evidenciem o pensamento estratégico e que introduzam 

modificações no processo, transferindo-lhe conhecimentos da vida e da experiência; 

- Capacidade para compreender processos, tomar decisão e resolver problemas, 

ordenando as atividades e programas, decidindo entre alternativas; 

-Iniciativa e criatividade na determinação do problema e soluções propostas; 

- Capacidade de expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional; 

- Raciocínio lógico, crítico e analítico, que estabeleça relações formais causais entre os 

fenômenos, que culminem com o processo de tomada de decisão; 

- Visão sistêmica e estratégica, demonstradas na compreensão do todo, de modo 

integrado e sistêmico; 

- Capacidade para propor e implementar modelos de gestão inovadores. 

 

Há um relatório de acompanhamento e critérios avaliativos integrados Estágio 

Curricular denominado “Questionário de Acompanhamento do Desempenho e da Incorporação 

de Competências pelo Estagiário”, conforme modelo a seguir: 
 

QUESTIONÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO E DA 
INCORPORAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PELO ESTAGIÁRIO 

A Coordenação de Curso, responsável pela coordenação dos Estágios e Projetos de 
Atividades Supervisionados, designa V.Sa. para supervisionar a elaboração do Projeto de 
Atividades do aluno abaixo mencionado e solicita-lhe que, ao término do 
acompanhamento do estagiário, que será em _____/_____/____, ocasião em que o aluno 
deverá depositar seu Projeto de Atividades em suas mãos, entregue este questionário 
respondido pelo Gestor Responsável pelo Departamento, juntamente com o Projeto de 
Atividade do aluno.  
O Estágio do Curso de Engenharia de Produção deve ser realizado em 4 etapas de 75 
horas cada uma. Este relatório deve ser entregue ao final de cada etapa. 

 

1. Aluno: 

2. Empresa em que estagiou: 

3. Ramo de negócio: 

4. Área em que estagiou: 5. Período: 6. Carga horária: 

7. Tema de estudo: 

8. O aluno entregou o Plano de Estágio, conforme item 5.1 deste Manual? SIM      
NÃO 

9. Título do Projeto: 

10. Encontros agendados entre o aluno e o Professor Orientador 

Datas: Horários: Atividade 
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Estratégia estabelecida com o aluno para a elaboração e depósito do Projeto de 
Atividades na data definida pelo Professor Orientador do estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Após o segundo encontro, Orientador e Aluno devem responder juntos aos itens 
abaixo: 

11.1 Como está sendo o desempenho do estagiário em termos de iniciativa, 
envolvimento, cumprimento das etapas estabelecidas no cronograma de atividades e 
relacionamento humano? 
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11.2  Seguindo a escala abaixo, realize uma avaliação de cada uma das competências 
requeridas: 

1 – O Projeto que está sendo executado pelo aluno demonstra que ele possui essa 
competência em grau acima do requerido; 

2 – O Projeto que está sendo executado pelo aluno demonstra que ele possui essa 
competência no grau que atende o requerido;  

3 – O Projeto que está sendo executado pelo aluno demonstra que ele está incorporando 
essa competência; 

4 – O Projeto que está sendo executado pelo aluno demonstra que ele necessita 
incorporar essa competência. 

Circule o número, conforme escala, que melhor representa o desempenho do aluno: 

Avaliação de Competências  

 

 

Avaliação 

1 

SUP
ERA 

2 

ATE
NDE 

3 

EST
Á 

INC
OR
PO
RA
ND
O 

4 

NEC
ESS
ITA 
INC
OR
PO
RA
R 

Capacidade para interpretar a realidade, reconhecer e definir o 
problema, equacionando soluções que evidenciem o pensamento 
estratégico e que introduzam modificações no processo, 
transferindo-lhe conhecimentos da vida e da experiência; 

1 2 3 4 

Capacidade para compreender processos, tomar decisão e 
resolver problemas, ordenando as atividades e programas, 
decidindo entre alternativas. 

1 2 3 4 

Iniciativa e criatividade na determinação do problema e soluções 
propostas. 

1 2 3 4 

Capacidade de expressão e comunicação compatíveis com o 
exercício profissional. 

1 2 3 4 

Raciocínio lógico, crítico e analítico, que estabeleça relações 
formais causais entre os fenômenos, que culminem com o 
processo de tomada de decisão. 

1 2 3 4 

Visão sistêmica e estratégica, demonstradas na compreensão do 
todo, de modo integrado e sistêmico. 

1 2 3 4 

Capacidade para propor e implementar modelos de gestão 
inovadores. 

1 2 3 4 

Desenvolvimento de competências gerais relativas à formação 
do Engenheiro de Produção * Peso 3 

1 2 3 4 

Total:      

*As competências Gerais são fundamentais no processo de desenvolvimento do estágio 
e merecem maior atenção. 

12. Ao final de cada etapa, o Professor Orientador e o Aluno devem responder juntos aos 
itens abaixo: 
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12.1  Como foi o desempenho do estagiário em termos de iniciativa, envolvimento, 
cumprimento das etapas estabelecidas no cronograma de atividades e 
relacionamento humano? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2  Descreva as competências adquiridas relacionadas  
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PARECER DO ALUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARECER DO PROFESSOR ORIENTADOR DO ESTÁGIO 
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PARECER DA EMPRESA CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acompanhado de cada relatório os alunos deverão entregar, também, uma avaliação 
em relação ao estágio, com as seguintes respostas. 
 

 
AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO NA ÓPTICA DO ALUNO 

 
1) Assinale quais das competências teve a oportunidade de desenvolver, aplicar ou 

aprimorar com a realização desta etapa do estágio: 

1.1. (    ) Desenvolver conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos 

e instrumentais à engenharia. 

1.2. (    ) Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados. 

1.3. (    ) Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos. 

1.4. (    ) Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços 

de engenharia. 

1.5. (    ) Identificar, formular e resolver problemas de engenharia. 

1.6. (    ) (    ) Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas. 

1.7. (    ) Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas. 

1.8. (    ) Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas. 

1.9. (    ) Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

1.10. (    ) Atuar em equipes multidisciplinares. 

1.11. (    ) Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais. 

1.12. (    ) Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social 
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e ambiental. 

1.13. (    ) Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia. 

1.14. (    ) Assumir a postura de permanente busca de atualização 

profissional. 

 
 
 
 

2) Avalie, com conceitos de 1 a 5, sendo: 

5 - ótimo 
4- bom 
3- regular 
2- ruim 
1- péssimo 

Infraestrutura oferecida para o desempenho das atividades  

Acompanhamento do estágio pela empresa  

Acompanhamento e suporte do Professor Orientador   

Aplicação pratica dos conhecimentos do Curso  

Condições gerais de desenvolvimento das atividades  

 

 

1.8.2. FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS E PARCIAIS 

O “Estágio Curricular Supervisionado” tem duração não inferior a 300 horas.  

O aluno, que já estagia, ou que trabalhe em uma empresa na área de Engenharia de 

Produção, poderá aproveitar o estágio, ou a experiência, para a disciplina “Estágio Curricular 

Supervisionado”, desde que haja entre a Faculdade e a organização concedente do estágio, 

um contrato de estágio, e, a Instituição seja avaliada pela FIPEN a fim de ter condições 

técnicas para oferta do estágio. Também, é necessário o cumprimento de todas as exigências 

legais citadas. 

No momento em que o aluno trouxer o Contrato de Estágio para assinatura do 

Coordenador do curso, ou a Autorização da empresa para a realização do estágio, os 

profissionais da Secretaria da Faculdade lhe orientarão sobre a necessidade de elaborar o 

Plano de Estágio, que deverá conter os elementos listados na Tabela a seguir – Elementos do 

Plano de Estágio.  

Para inscrever-se na disciplina “Estágio Curricular Supervisionado”, o aluno deverá 

preencher a “Ficha de Identificação do Estágio”. Essa ficha permite o controle e a organização 

necessários à coordenação dos estágios. 

 

A seguir apresenta-se o Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado: 
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Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado da 

Engenharia de Produção 
Objetivo 
Estabelecer os critérios de realização e validação do Estágio Curricular Supervisionado dos 
alunos do curso de Engenharia de Produção, bem como suas rotinas, seu processo de 
acompanhamento e avaliação.  
 

Características Gerais 

O Estágio Curricular Supervisionado, requisito obrigatório para a obtenção do título de Bacharel 
em Engenharia de Produção, constitui-se de instrumento de treinamento prático, 
aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento humano. Nele, o aluno tem a 
oportunidade de aplicar seus conhecimentos e adquirir experiência prática, e, com isso, 
enriquecer as competências incorporadas no processo de ensino aprendizagem em 
conformidade com o conteúdo das disciplinas cursadas na FIPEN.  
Nesse sentido, o Estágio Curricular Supervisionado é prática importante para a qualificação 
profissional do aluno e para capacitá-lo a identificar problemas e a propor soluções 
fundamentadas no contexto empresarial. 
 
Base legal 
 
Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002. 
Lei Nº 11.788, de 25 DE setembro de 2008. 
 
Considerações formais  
O estágio é uma atividade individual e poderá ser realizada em Organizações Públicas, 
Privadas, do Terceiro Setor, legalmente constituídas e que desenvolvam funções ou atividades 
relacionadas à ciência da administração.  
Serão igualmente aceitos como estágio o período em que o aluno trabalhar com registro, nos 
moldes da CLT ou como sócio de empresa, devendo nessa hipótese, apresentar cópia da 
carteira de trabalho ou do contrato social da empresa.  
Não serão aceitos os trabalhos que não se enquadrem no escopo das atividades do 
Engenheiro de Produção.  
A organização concedente do estágio deverá: 

 Emitir uma autorização da empresa, conforme modelo definido no Anexo I. 

 Emitir uma declaração de horas de estágio, conforme modelo definido no Anexo II. 

 Fazer, a favor do estagiário, um seguro de acidentes pessoais. Para o aluno que esteja 
estagiando na empresa em que trabalha, não há a necessidade do seguro de 
acidentes pessoais. 

 O aluno que não realizar o estágio seguindo os critérios aqui estabelecidos não poderá 
concluir o curso. 

 Possuir infraestrutura e corpo técnico que possibilitem o aprendizado do aluno, 
conforme as necessidades da sua formação e será avaliada pelo professor 
responsável pelo estágio na FIPEN. 

 Atender a Lei Nº 11.788, de 25 DE setembro de 2008. 
 
Período e Duração  
O Estágio Curricular Supervisionado, parte integrante da grade curricular, tem duração total de 
300 horas. 
Caso o aluno opte por realizar as etapas em instituições diferentes, deve haver uma 
autorização (Anexo I) e uma declaração de horas de estágio (Anexo II) de cada empresa. 
O aluno poderá realizar o estágio curricular obrigatório a partir do 5º semestre, sendo 
recomendada a realização no quinto e sexto semestres. 
 

Procedimentos para o desenvolvimento do Estágio  
 
Ao realizar o Estágio Curricular Supervisionado, o aluno, orientado pelo Professor Orientador 
do Estágio, cumprirá os procedimentos seguintes:  
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a)  Entregar ao Professor Orientador do Estágio, a autorização para realização do 
estágio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo definido no Anexo I ou 
cópia da carteira de trabalho ou do contrato social da empresa. 

b)  Desenvolver e entregar um relatório, ao final de cada etapa de 75 horas. Este 
relatório será avaliado pelo Representante da Empresa concedente e pelo Professor 
Orientador. O relatório deverá conter de forma detalhada, entre outros: 

 Descrição da empresa concedente e da área. 

 Atividades desenvolvidas no estágio. 

 Relação das atividades com as disciplinas e com os objetivos do curso. 

 Conteúdo técnico. 

 Competências e habilidades adquiridas. 

 Dificuldades para o desenvolvimento de atividades. 

 Novas tecnologias utilizadas nas atividades. 

 Treinamentos realizados no estágio. 

 Aspectos gerais do estágio, destacando possíveis melhorias. 
 

c)  Com base no Manual para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da FIPEN e nos 
conhecimentos adquiridos, entregar um relatório que deverá conter: 

 

 Síntese dos relatórios parciais 

 Uma problematização para ser analisada, conforme o ambiente de estágio e as 
condições de oferta. Esta problematização deverá gerar um objeto de pesquisa e 
seguir os procedimentos de desenvolvimento científico, constando os componentes 
tradicionais: introdução, problematização, justificativas, objetivo, metodologia, 
referencial teórico e considerações finais. 

d)  Entregar ao Professor Orientador do Estágio, a declaração de horas de estágio, 
conforme modelo definido no Anexo II, em papel timbrado da empresa. 

O Relatório, autorização e declaração da empresa deverão ser encadernados com espiral, e 
entregues aos Professores Orientadores do Estágio mediante protocolo específico.  
 

Avaliação 

Os Professores Orientadores dos Estágios serão responsáveis pela avaliação do relatório do 
estágio, segundo os critérios Satisfatório ou Não Satisfatório, sendo que, no segundo caso, o 
relatório será devolvido ao aluno para ser refeito ou complementado até o fechamento do 
semestre letivo em questão, segundo calendário acadêmico vigente.  
Disposições Gerais  
Os casos não previstos neste regulamento serão analisados e resolvidos pelos Professores 
Orientadores dos Estágios juntamente a Coordenação de Curso e o Núcleo Docente 
Estruturante do Curso de Engenharia de Produção. 
 

Vigência  
Este regulamento aplica-se aos alunos do curso de Administração de Empresas da FIPEN, a 
partir de maio da implantação do Curso de Engenharia de Produção na FIPEN. 
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Anexo I 

 

A U T O R I Z A Ç Ã O 

 

 

Autorizamos (nome do aluno), portador do RG (número do RG), ocupante do cargo (mencionar 

o cargo) a fazer, no departamento (citar o nome do departamento em que o aluno estagiará) 

desta organização, sob a orientação de (mencionar o nome do profissional da empresa que 

desempenhará o papel de orientador de campo do estagiário), durante o período de (citar o 

início e o fim do período de estágio), o estágio de 300 (trezentas) horas, requeridas para a 

conclusão de seu curso de graduação, no Instituto Paulista de Ensino. Estamos cientes de que 

ao término do período de estágio, devemos emitir, para o Instituto Paulista de Ensino, uma 

declaração de conclusão das horas de estágio. 

 

Localidade e data 

Carimbo e assinatura do Gestor Responsável pelo Departamento competente 
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Anexo II 

 

 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 

DECLARAMOS, para fins de comprovação de carga horária de estágio, junto ao Instituto 

Paulista de Ensino, que (nome do estagiário), portador do RG (número do RG), realizou 

Estágio nesta empresa, sob a orientação de (indicar o nome do profissional da empresa que 

orientou o estagiário), no período de (indicar o dia, mês e ano em que iniciou, e o dia, mês e 

ano em que concluiu o estágio), perfazendo a carga horária total de XXXX (número de horas 

por extenso) horas de estágio nesta empresa. 

 

 
Localidade e data 

Carimbo e assinatura do Profissional Competente. 
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1.9. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
Por meio das Atividades Complementares, hão de se estabelecer diretrizes que 

permitam ao estudante trilhar sua própria trajetória acadêmica, preservando sua identidade e 

sua vocação, além de possibilitar uma formação mais sólida. 

Tais atividades ampliam o espaço de participação do aluno no processo didático-

pedagógico, no qual deve ser sujeito da relação pedagógica, consoante a tendência da 

legislação e das políticas educacionais no sentido de flexibilizar os cursos, dando oportunidade 

ao aluno de buscar uma formação de acordo com suas aptidões. 

A FIPEN, objetivando um curso superior mais dinâmico, com ênfase especial no 

estímulo da capacidade criativa e da corresponsabilidade do aluno no processo de sua 

formação definiu, em manual próprio que, para a integralização curricular, o aluno deve cumprir 

uma carga horária mínima de 100 horas para o curso de Engenharia de Produção referentes a 

Atividades Complementares. 

A seguir descreve-se o Manual das Atividades Complementares: 

 

MANUAL DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS CURSOS DA FIPEN 

 

Art. 1º As Atividades Complementares integram a parte flexível do currículo do curso de 

graduação, ministrado pela FIPEN, sendo o seu integral cumprimento indispensável para a 

obtenção do diploma de graduação. 

Art. 2º As Atividades Complementares são coordenadas por professores responsáveis 

designados pela Faculdade. 

§ 1º A Coordenação das Atividades Complementares é privativa de docente dos 

Cursos. 

§ 2º O cumprimento da carga horária total das Atividades Complementares deve ser 

realizado em, pelo menos, quatro semestres letivos e a Coordenação de Curso semestralmente 

aprovará quais a atividades serão ofertadas, conforme a necessidade do alunado. 

§ 3º Cabe ao Professor responsável pela Atividade Complementar orientar o aluno na 

frequência e certificação dessas atividades, com recurso para os Coordenadores de Cursos e, 

deste, em instância final, para o Núcleo Docente Estruturante. 

Art. 3º Cabe ao aluno comprovar, junto às Coordenadorias de Cursos, a sua 

participação nas atividades previstas no parágrafo 3º, após prévia aprovação da Coordenação 

de Curso, em formulário próprio. 

Parágrafo único. Compete às Coordenadorias de Cursos encaminhar à Secretaria da 

Faculdade as comprovações das atividades de que trata este artigo. 

Art. 4º O presente manual só pode ser alterado pelo voto da maioria absoluta dos 

membros do Colegiado de Curso. 
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Art. 5º Compete ao Colegiado de Curso dirimir dúvidas referentes à interpretação deste 

Manual, assim como suprir as suas lacunas, expedindo os atos complementares que se 

fizerem necessários. 

Art. 6º Este Manual entra em vigor imediatamente após a autorização do curso de 

Tecnologia de Engenharia de Produção, devendo os itens das atividades complementares 

serem revistos semestralmente.  

 

 

(*) CH – Consiste na carga horária máxima de um tipo e atividade que pode ser realizada pelo 

aluno. 

 
A FIPEN se preocupa com a oferta de atividades complementares para os alunos, 

portanto oferece diversas palestras, eventos, além de realizar oficinas.  O tema central das 

oficinas do ano seguinte, e o professor que será seu coordenador, são definidos em reunião 

pedagógica. Definido o tema central, os professores definem os subtemas que serão 

trabalhados pelos alunos. 

Ao longo do semestre letivo os alunos, sob a orientação do professor, estudam o 

subtema, fazendo pesquisa de campo e/ou bibliográfica, e escrevem um artigo científico. 

Conforme previsto no Calendário Escolar, os alunos apresentam, para a comunidade 

acadêmica e demais convidados, o resultado de suas pesquisas, reflexões e discussões em 

equipes. 

A FIPEN, ainda, realiza, ainda, ações para nivelamento e aprimoramento, que podem 

ser utilizadas pelos alunos como atividades complementares. As ações ofertadas são as 

seguintes: 

ITEM DISCIPLINAS/ATIVIDADES CH(*) 

I Disciplinas extracurriculares, oferecidas pela FIPEN – Instituto Paulista de Ensino 
superior. 

80 

II Projetos de pesquisa ou iniciação científica, orientados por docente da Faculdade, 
aprovados pelo Conselho de Curso. 

80 

III Programas de extensão, sob orientação de professor da Faculdade, aprovados pelo 
Conselho de Curso. 

80 

IV Cursos de extensão na área de interesse do curso ou de atualização cultural ou 
científica. 

80 

V Monitoria. 80 

VI Eventos diversos na área do Curso e visitas orientadas. 40 

VII Cursos de idiomas. 40 

VIII Cursos na área da computação e da informática. 40 

IX Participação em atividades extracurriculares de assistência ou assessoria, na área do 
Curso, a populações carentes ou de baixa renda, diretamente ou por intermédio de 
associações, ONG’s ou sindicatos, mediante convênio com a Faculdade.  

40 

X Estágios extracurriculares. 80 

XI Atividades de voluntariado. 40 

XII Programas de atualização de conteúdos de formação profissional 80 

XIII Projetos desenvolvidos com as parcerias/convênios 40 
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES OFERTADAS PELA 
FIPEN 

CARGA HORÁRIA POR 
PERÍODO 

Oficina de Teatro 24h 

Mentoring 20h 

Oficina de Redação 12h 

Plantões com professores titulares 10h por disciplina e por semestre, 
totalizando 40 horas 

Revisão de Estatística 24h 

Revisão de Matemática 24h 

Aulas extracurriculares com Softwares específicos do Curso 
de Engenharia de Produção 

80h 

Laboratório de Inglês Técnico da área de Engenharia 36h 

 

A FIPEN tem, ainda, um projeto de oferta de Curso de Libras como atividade 

complementar para os alunos. Este Curso será aberto para a comunidade externa e está em 

análise pelo Colegiado de Curso. Atualmente a FIPEN oferta o Curso de Libras apenas como 

disciplina optativa para todos os cursos. 

 

1.10. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

O Trabalho de Conclusão do Curso de Engenharia de Produção será desenvolvido 

pelas disciplinas “Trabalho de Conclusão de Curso I, II e II” e será integrado às outras 

disciplinas do Curso, por meio dos seus conteúdos.  

 

1.10.1. OBJETIVOS 

O Trabalho de Conclusão de Curso tem objetivo de incentivar as seguintes 

capacidades: 

 Desenvolver e solucionar problemas de pesquisa, relacionados à Engenharia 

de Produção, com autonomia de pesquisa; 

 Desenvolver produção textual, conforme as normas de pesquisa e padrões 

técnicos; 

 Elaborar produtos e serviços, em conformidade à área de Engenharia de 

Produção; 

 Perceber a possibilidade de atuar como pesquisador em diversas instituições; 

 Contribuir para o desenvolvimento tecnológico e para pesquisa; 

 Aplicar os conhecimentos da graduação de forma sistematizada e sistêmica; 

 Desenvolver um trabalho interdisciplinar, porém na área de Engenharia de 

Produção. 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo ainda possibilitar ao aluno: 

 um currículo diferenciado, por meio do seu objeto de pesquisa; 

 interesse pela educação continuada e pela busca de cursos de pós-graduação; 

 ampliar a sua relação com outras instituições de ensino, pesquisa ou 

empresariais, nacionais ou internacionais, por meio do seu trabalho científico. 
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1.10.2. ASPECTOS OPERACIONAIS 

O Trabalho de Conclusão de Curso será desenvolvido pelas disciplinas pelas 

disciplinas “Trabalho de Conclusão de Curso I, II e II” 

 Etapa 1: Trabalho de Conclusão de Curso I 

a) Objetivos da Disciplina: 

Objetivo Geral: 

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

de conclusão de curso. 

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos adquiridos no curso de Engenharia de 

Produção para apresentar seu pré-projeto e demonstrar sua validade para aquisição 

do grau de bacharel em Engenharia de Produção. 

b) Carga Horária: 40 horas 

c) Pré-requisito: Aluno estar no oitavo semestre do Curso de Engenharia de Produção e 

ter sido aprovado na disciplina: Metodologia de Pesquisa Científica. 

d) Desenvolvimento: Esta disciplina será ministrada por um docente Engenheiro e ao final 

o aluno deverá ter um projeto de pesquisa científica. Este projeto será apresentado 

para uma banca de três docentes que irão avaliá-lo para possível aprovação na 

disciplina. Após a aprovação define-se os alunos e os orientadores, conforme a linha 

de pesquisa de cada orientador. Observa-se que, no máximo terá 5 alunos por 

orientador. 

 

 Etapa 2: Trabalho de Conclusão de Curso II 

a) Objetivos da Disciplina: 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral e desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa 

elaborado na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I 

Objetivos específicos: 

Capacitar o estudante a aplicar os conceitos adquiridos no curso de engenharia de 

produção e se preparar para apresentar o trabalho para banca examinadora de 

docentes do curso de Engenharia de Produção. 

b) Carga Horária: 80 horas 

c) Pré-requisito: Aluno estar no nono semestre do Curso de Engenharia de Produção e ter 

sido aprovado na disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I. 

d) Desenvolvimento: Nesta disciplina o aluno deverá ter desenvolvido o projeto de 

pesquisa e o referencial teórico e estar com todos os instrumentos coletados para a 

finalização da pesquisa. Nesta disciplina os alunos realizarão suas atividades sob a 

orientação dos seus respectivos Professores Orientadores. 
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 Etapa 3: Trabalho de Conclusão de Curso III 

a) Objetivos da Disciplina: 

Objetivo Geral: 

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

trabalho de conclusão de curso apresentado no nono semestre.  

Objetivos específicos: 

Possibilitar o aluno a concluir o trabalho e apresentá-lo para banca examinadora. 

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

congresso. Prover o aluno de análise crítica para o desenvolvimento de artigos sob 

orientação do professor orientador.  

b) Carga Horária: 160 horas 

c) Pré-requisito: Aluno estar no décimo semestre do Curso de Engenharia de Produção e 

ter sido aprovado na disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso II. 

d) Desenvolvimento: Nesta disciplina, o aluno deverá realizar apresentação oral para 

banca examinadora, constituída de três docentes, que podem internos ou externos à 

Instituição, conforme decisão do Orientador e aprovação do Coordenador do Curso. 

Conforme análise da Coordenação e aprovação do Colegiado de Curso, o aluno pode 

ser dispensado da banca nos casos de: 

1. Aprovação e publicação em anais de congresso ou outro tipo de evento 

considerado relevante para a Área de Engenharia de Produção. Observa-se que 

neste caso terá que ser publicado o artigo nos anais na íntegra  

2. Aprovação de artigo em revista científica, com qualis, na área de Engenharia. 

3. Desenvolvimento de produto em condições de gerar patente. 

 

1.10.3. ESTRUTURA DOI TRABALHO 

O Projeto deverá ser estruturado contendo os itens apresentados a seguir: 

1 – INTRODUÇÃO 

a. Delimitação do Tema 

b. Problematização 

c. Justificativa 

d. Objetivos 

2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

3 - METODOLOGIA 

4 - DESENVOLVIMENTO 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

REFERÊNCIAS 

APÊNDICE 

ANEXOS 
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1.11. APOIO AO DISCENTE 

Os alunos, mesmo antes do ingresso, são orientados, de forma individual, pelo corpo 

técnico-administrativo, professores, coordenação de curso e direção, a fim de informá-los sobre 

o Curso e sobre a Instituição, além de auxiliá-los na organização da sua vida acadêmica. No 

momento da matrícula, seus dados pessoais são cadastrados e, posteriormente, atualizados 

semestralmente. 

Após a definição do Curso e das disciplinas a serem cursadas pelo aluno no semestre, 

são gerados os Diários de Classe, onde o professor registra o conteúdo programático, 

presenças, faltas, dias letivos, notas e resultado final. 

A Secretaria Geral, de posse destes dados, lança-os no fim de cada semestre, 

atualizando o Histórico Escolar e Currículo do acadêmico. Todos os registros acadêmicos do 

aluno ficam disponíveis na secretaria geral, onde constam: matrículas, mensalidades, notas, 

disciplinas cursadas e a cursar. 

As orientações aos discentes são repassadas a fim de trazer maior qualidade e 

manutenção dos padrões dos serviços prestados. Quanto aos procedimentos de orientação 

pedagógica e profissional são realizadas atividades e eventos, voltados para a área profissional 

dos cursos, como: 

 trabalhos de conclusão de curso, com incentivo à pesquisa e apoio ao 

desenvolvimento de competências para atuação no mercado de trabalho e na 

sociedade; 

 estágios supervisionados profissionais não curriculares, que auxiliam o alunado 

a aplicar os conhecimentos adquiridos  em sala; 

 atividades interdisciplinares orientadas ou extraclasse; 

 visitas técnicas, conforme o desenvolvimento das disciplinas; 

 programa de monitoria, em que o aluno tem a oportunidade de aplicar seus 

conhecimentos, além de ser estimulado para o ingresso na docência.  

 Mentoring, que consiste em uma atividade gratuita. Esta atividade tem como 

objetivo geral propiciar a evolução de um saber teórico para um saber prático 

do estudante, construindo sua autonomia universitária acadêmica e 

profissional. Ofertado na forma de atividade complementar, ao final, o aluno 

está apto a desenvolver uma rotina acadêmica; manejar o estudo teórico sobre 

temas referentes à Gestão; além de perceber as relações de 

interdisciplinaridade no curso; suas possibilidades de atuação e produzir 

ferramentas que demonstrem sua trajetória profissional e pessoal. 

 o objetivo de atender à sua missão, que busca valorizar a pessoa humana, 

compreendida na sua totalidade: um ser em relação com o seu semelhante e o 

mundo sociocultural que o cerca, eclético, criativo, inovador e com capacidade 

de intervir em diferentes ambientes e situações; 

 seminários e palestras realizadas pelos alunos, por Professores ou por 

convidados externos. 
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Os acadêmicos participam de estudos e atividades de pesquisa por meio da 

elaboração de projetos orientados pelos docentes. 

Os usuários têm acesso ao laboratório de Informática em horário de aula, com 

acompanhamento do professor. Quanto ao uso da biblioteca, os acadêmicos têm acesso em 

tempo integral. São considerados usuários em potencial, os alunos matriculados, professores e 

técnico-administrativos da FIPEN.  

A FIPEN possui, ainda, como mecanismos de nivelamento, além do acompanhamento 

dos alunos em sala, atividades complementares ofertadas para este objetivo. As atividades 

complementares ofertadas com o objetivo de nivelamento, conforme citado anteriormente, são: 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES OFERTADAS PELA 
FIPEN 

CARGA HORÁRIA POR 
PERÍODO 

Mentoring 20h 

Oficina de Redação 12h 

Plantões com professores titulares 10h por disciplina e por semestre, 
totalizando 40 horas 

Revisão de Estatística 24h 

Revisão de Matemática 24h 

Aulas extracurriculares com Softwares específicos do Curso 
de Engenharia de Produção 

80h 

Laboratório de Inglês Técnico da área de Engenharia 36h 

 

1.12. AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO 
 
1.12.1. PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

1.12.1.1. INTRODUÇÃO 

As dez dimensões estabelecidas na Lei 10.861, de 14 de abril de 2001, servem de 

parâmetro para que a FIPEN faça a sua auto avaliação institucional. Este trabalho tem o 

propósito de: 

-promover a reflexão e a ação da direção da FIPEN e dos seus órgãos colegiados em relação à 

prática das dimensões que dão forma à realidade institucional;  

-propor um roteiro para a construção dos instrumentos de avaliação pelos membros da 

comunidade acadêmica, a saber: corpo docente, discente e funcionários técnico-

administrativos; 

-envolver a comunidade em um processo de reflexão e melhoria contínua; 

-integrar as avaliações externas (Institucional e de Curso), ENADE, IDD, CPC e IGC. 

 
1.12.1.2. OBJETIVOS DA AUTOAVALIAÇÃO 

OBJETIVOS 

Essa proposta de auto avaliação consiste no planejamento para o levantamento de 

dados, a ser realizado e revisto anualmente, com o objetivo de se fazer uma auto avaliação 

para identificar fragilidades, bem como potencialidades da instituição, para que sejam tomadas 

decisões com vista ao aprimoramento da qualidade do Projeto Pedagógico da FIPEN. Este 

projeto está integrado ao SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 
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Sabe-se que a qualidade em educação é resultante da interação de diferentes 

dimensões, envolvendo desde a infraestrutura física até os mecanismos de integração da 

Instituição de Ensino ao contexto social em que se situa e com o qual interage. 

Destaca-se que todo processo avaliativo exige o envolvimento e o comprometimento 

de todos os implicados nele, a saber: direção/mantenedora, coordenação, professores, alunos 

e funcionários. Todos esses atores, conhecidos como comunidade acadêmica, são 

responsáveis pela qualidade da educação que a instituição pratica. Responsáveis porque em 

suas mãos estão os aspectos que podem tornar a Faculdade FIPEN um excelente lugar para 

se promover a cidadania e o desenvolvimento de habilidades profissionais, com ética, justiça, 

inclusão social, respeito e solidariedade. 

Tais valores são implementados nos aspectos que, nessa proposta, chamamos de 

proposições. À medida que tais proposições alcançam, por meio de suas avaliações e das 

ações de melhoria contínua, seus graus de excelência, a FIPEN vai se tornando cada vez mais 

um excelente lugar para a construção e propagação desses princípios. 

Destaca-se que os resultados da auto avaliação são analisados e incorporados no 

planejamento da gestão acadêmico-administrativa da FIPEN, conforme a viabilidade e os 

objetivos institucionais. 

 

1.12.1.3. PRINCÍPIOS DA AUTOAVALIAÇÃO 

Os Princípios da Auto avaliação FIPEN são: 

 Globalidade, pois considera as diferentes ópticas e a diversidade de 

instrumentos (quantitativo, qualitativo e análise documental),  

 Universalidade, pois aborda as 10 dimensões, além de desenvolver a auto 

avaliação de forma integrada à comunidade interna e externa, inclusive 

considerando as avaliações oficiais do MEC/INEP; 

 Ética e transparência, pois toda a comunidade conhece os objetivos e participa 

de forma construtiva para o desenvolvimento do processo; 

 Melhoria contínua por meio da reflexão e análise. 

A auto avaliação é um processo contínuo por meio do qual a FIPEN construirá 

conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto 

de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. 

Para tanto, há a necessidade de as informações representarem realmente a percepção de 

cada respondente, pois só assim, mais tarde, no momento da sistematização e análise, serão 

identificadas de fato as fragilidades, para estabelecermos as estratégias de superação desses 

problemas, e os pontos fortes, para identificarmos as potencialidades da FIPEN. A auto 

avaliação é, pois, um processo cíclico, criativo e renovador de análise, interpretação e síntese 

das dimensões que definem a FIPEN. 

Dessa forma, o processo de auto avaliação da FIPEN foi conduzido e operacionalizado 

pela CPA, mas elaborado pelos atores da comunidade acadêmica, a saber: corpo docente, 

corpo discente, corpo técnico-administrativo. 
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1.12.1.4. DIMENSÕES 

As dimensões avaliadas são as propostas pelo SINAES e estão em conformidade ao 

art. 3° da Lei nº. 10.861/2004. 

 

1.12.1.5. METODOLOGIA 

A auto avaliação se utiliza da comparação dos dados e das modificações ocorridas ao 

longo de cada ano, o que proporcionará um melhor conhecimento da instituição e oferecerá 

elementos para a formulação de políticas e planos de melhoria que correspondam às 

necessidades reais e possibilitem garantir a qualidade do ensino FIPEN. 

Os instrumentos utilizados são os seguintes: 

1. Análise dos resultados das auto avaliações de Cursos, Institucionais e do ENADE, 

com o objetivo de verificar as recomendações e realizar melhorias; 

2. Elaboração, aplicação e análise de instrumentos quantitativos aplicados sobre as 10 

(dez) dimensões, para coleta das ópticas dos alunos, docentes e funcionários, com o objetivo 

de comparar o desempenho anual, verificar as potencialidades e fragilidades e realizar 

melhorias; 

3. Elaboração, aplicação e análise de instrumentos qualitativos, com o objeto de 

complementar as informações, onde os gestores de cada dimensão descrevem as 

potencialidades, fragilidades e realizam propostas de melhoria. 

4. Análise documental e verificação “in loco” à instituição, realizada pelos responsáveis 

das áreas e com acompanhamento e orientação da CPA (Comissão Própria de Avaliação); 

5. Encontros com alunos, docentes e funcionários para discussão e análise das dez 

dimensões, propondo a autorreflexão e propostas de melhoria contínua. Os encontros 

abordam:  

a. SINAES. Objetivos, sistemática, Avaliação de Cursos e Institucional; 

b. Missão e objetivos da FIPEN, Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto 

Pedagógico Institucional e Projeto Pedagógico de Cursos; 

c. Resultados do Processo avaliativos. 

d. Uma discussão em grupo sobre as dez dimensões, destacando as 

potencialidades, fragilidades e as propostas de melhoria. 

As etapas da avaliação para cada ciclo são: 

1. Preparação, que consiste em: 

a. Composição da CPA (Comissão Própria de Avaliação). Realizada no início do 

processo e os membros são revistos em todos os ciclos; 

b. Atividades para sensibilização da Comunidade Acadêmica sobre todo o 

processo, para tal são realizadas reuniões abertas com os alunos, docentes e 

técnico-administrativos; 

c. Elaboração do projeto de auto avaliação, em que participaram os membros da 

CPA e há discussão ao início de cada ciclo. 
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2.Desenvolvimento, com as ações: 

a. Elaboração dos instrumentos avaliativos; 

b. Coleta de documentos relativos a todas as dimensões, realizado por meio de 

solicitação dos documentos para as áreas responsáveis e aplicação dos 

instrumentos quantitativos e qualitativos; 

3.Consolidação, por meio: 

a. Da tabulação dos instrumentos avaliativos e análise dos documentos e 

resultados; 

b. Da elaboração de relatórios, sintetizando as potencialidades, fragilidades e 

recomendações para cada dimensão; 

c. Da difusão para comunidade, por meio de e-mail, sítio, “banner” e 

apresentação em auditório. 

4.Reavaliação do plano para o próximo ciclo, conforme a proposta de melhoria 

contínua. 

 
1.12.1.6. DIFUSÃO E UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados são amplamente divulgados pela Instituição, pois é elaborado BANNER, 

realizada apresentação em Auditório, divulgação por meio de e-mail e sítio da FIPEN, além da 

discussão e análise dos membros da CPA e pelos Gestores da FIPEN. 

Com os resultados, objetiva-se revisar os processos e as práticas cotidianas, além de 

elaboradas recomendações para análise do Plano de Desenvolvimento Institucional, do Projeto 

Pedagógico Institucional e dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (Administração e os 

futuramente ofertados).  

 
1.12.1.7. REPLANEJAMENTO 

Em conformidade ao princípio da melhoria contínua ao final de cada ciclo é revisado o 

projeto pedagógico, considerando-se as dificuldades e as possíveis melhorias. 

 
1.12.1.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Prosseguindo na concretização das etapas do projeto de auto avaliação, é enviado ao 

INEP, ao final de cada ciclo um relatório contendo resultados, potencialidades, fragilidades e 

propostas para melhoria.  

 

1.12.1.9. BIBLIOGRAFIA 
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BRASIL. Portaria n.º 2051, de 09 de julho de 2004. 2004. 

BRASIL. Resolução nº 4, de 13 de julho de 2005. 2005. 

Freitas, A.L.P. A Auto-Avaliação de Instituições de Ensino Superior: Uma Importante 

Contribuição para a Gestão Educacional. UENF. 

MEC/CONAES/INEP. Diretrizes para Auto-Avaliação das Instituições.  
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_________________. Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-Avaliação das Instituições. 

2004. 

SINAES/ENADE ? Questionário Socioeconômico. 2004 

http://www.inep.gov.br/superior/condicoesdeensino/perguntas_frequentes.htm 

 

 
1.12.2. AÇÕES REALIZADAS 

Prosseguindo na concretização das etapas de nosso pré-projeto de auto avaliação, 

enviado ao INEP, ao final é realizado um relatório descritivo contendo: 

a) as ações planejadas no pré-projeto de auto avaliação e nesta proposta; 

b) as ações realizadas; 

c) os resultados alcançados em cada uma das dez dimensões definidas na Lei 10.861, 

que estão configuradas em cada uma das proposições que formam os três modelos de 

avaliação apresentados, destacando as fragilidades e as potencialidades;  

d) as ações de superação das fragilidades e de aproveitamento das potencialidades; e 

e) a descrição de como os resultados obtidos são/estão incorporados no planejamento da 

gestão acadêmico-administrativa da FIPEN. 

 

As ações realizadas resultam em melhorias como aquisição de acervo, revisão dos 

Projetos Pedagógicos de Curso, melhoria nas práticas pedagógicas, propostas para expansão 

e criação de cursos, melhoria da infraestrutura e outros. 

A Instituição, ainda, com a utilização das avaliações do ENADE realizou revisão dos 

seus conteúdos e com as avaliações do INEP analisa as suas potencialidades e possibilidades 

de melhoria, revendo as suas práticas. 

 

1.12.3. RELATO TECNOLÓGICO 

A Instituição elabora, periodicamente, também, o Relato Institucional, conforme Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 62, de 9 de outubro de 2014, que contempla: 

 

I – Breve histórico da IES 

II – Conceitos obtidos pela IES nas avaliações externas institucionais e de 

curso 

III – Projetos e processos de auto avaliação 

IV – Divulgação e análise dos resultados da auto avaliação 

V – Plano de melhorias a partir dos processos avaliativos 

VI – Processos de gestão 

VII – Demonstração de evolução institucional 
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1.13. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- TICS- NO PROCESSO 
ENSINO APRENDIZAGEM 
 

A Instituição possui um laboratório de informática, no primeiro andar, com área 70 

metros quadrados (7m²x10 m²). No local, há 30 computadores disponíveis. No primeiro andar 

do prédio da Biblioteca, há um laboratório de informática, com área de 17,5 metros quadrados 

(3,5mx5m) com 9 estações. Todos os computadores estão conectados na rede com acesso à 

internet com banda larga e com programas específicos para o curso.  

Esses laboratórios visam prover acesso à internet através de um link de banda larga 

além das ferramentas que permitam aos alunos elaborarem trabalhos e acompanharem o 

conteúdo das aulas. Também são disponibilizados acessos à internet nas dependências da 

escola em qualquer plataforma móvel no prédio principal. No próximo ano, esse serviço será 

estendido às dependências da biblioteca. Tal infraestrutura de equipamentos e espaços físicos 

possibilita que os alunos utilizem os equipamentos disponibilizados de maneira excelente, pois 

de um lado, a maior parte dos alunos utiliza os equipamentos da própria escola e, de outro, 

com a internet nas dependências de toda a escola, outros alunos trazem seus próprios 

notebooks.  A IES conta, ainda, com uma sala de multimídia de 52 metros quadrados (9,80 m² 

x 5,33 m²), onde há um computador e um projetor CTX. No anfiteatro, de 75 metros quadrados 

(5,00 m² x 15,00 m²), há uma TV de 29’, um DVD, um datashow e um quadro branco. 

Os microcomputadores possuem pacote office atualizado, media player; Cd player'; dvd 

player; celular; e-mail; internet para pesquisa; vídeos; planilhas eletrônicas; editor de textos; 

criação de formulários eletrônicos na internet. 

A FIPEN possui, ainda: 

 Moodle como ferramenta de apoio pedagógico, sendo que tem uma equipe de 

suporte. 

 Softwares específicos para as disciplinas em geral: CMAPTOOLS. 

 Software específico para plano de negócios e atividades relacionadas a 

empreendimento. 

 Software para elaboração de planejamento estratégico.  

 Software para construção de Fluxogramas, denominado “DIA”. 

 Software para folha de pagamento, denominado "Folha de Pagamento para 

Windows - FOLHA 6” 

 Recursos em sala de aula, que são microcomputadores, acesso a internet e 

Datashow.  

 

 
1.14. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS ENSINO- APRENDIZAGEM 
 

A seguir está descrito o Sistema de Avaliação do Processo de Ensino Aprendizagem, 

conforme Regimento da FIPEN: 
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Capítulo V 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 

 

 
Artigo 33- A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, considerando-se a 
frequência e o aproveitamento em cada semestre letivo. 
 
Parágrafo 1° – Para efeito de organização, o semestre letivo poderá ser divido em 2(dois) 
bimestres. 
 
Artigo 34 - A frequência às aulas e demais atividades programadas, permitidas apenas aos 
matriculados, é obrigatória. 
 
Parágrafo 1°- A verificação e registro da frequência é responsabilidade do professor, e seu 
controle feito pela Secretaria. 
 
Artigo 35- O aproveitamento escolar é avaliado pelo acompanhamento contínuo do aluno e 
dos resultados por ele obtidos nas provas, exercícios, exames e demais atividades 
programadas em cada disciplina. 
 
Parágrafo 1° - Compete ao professor da disciplina elaborar exercícios escolares, provas e 
determinar os demais trabalhos bem como lhes julgar os resultados. 
 
Parágrafo 2° - As avaliações serão realizadas em datas determinadas pelo professor de cada 
disciplina, sendo os seus resultados sintetizados em uma única nota lançada no sistema 
acadêmico, seguindo o calendário escolar divulgado. 
 
Parágrafo 3º - A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em grau 
numérico de zero (zero) a 10 (dez), com aproximação em décimos. 
 
Artigo 36- A nota por disciplina é resultante da média apurada entre as notas de provas, 
trabalhos, exercícios, projetos, relatórios e demais atividades programadas, conforme critério 
de avaliação estabelecido no planejamento dos professores e coordenadores. 
 
Parágrafo 1o – A média final de cada disciplina será calculada tendo como base: a nota 
apontada pelo professor no sistema acadêmico; a nota obtida pelo aluno em sua auto 
avaliação e a nota das bancas examinadoras em trabalhos apresentados. 
 
Parágrafo 2º - Poderá ser concedida revisão da nota final, quando requerida pelo interessado, 
no prazo de dois (dois) dias da divulgação. 
 
Artigo 37 – São condições de aprovação, no semestre, para cada disciplina: 
I – Apresentar frequência mínima de 75 % (setenta e cinco por cento) às aulas e demais 
atividades programadas; 
II – Ter média final igual ou superior a 6,0 (seis). 
 
Parágrafo Único – O aluno será submetido a exame com média final igual ou superior a 4,0 
(quatro) e inferior a 6,0 (seis). 
 
Artigo 38– O resultado após o exame final, em cada disciplina, deverá ter, no mínimo, média 
final igual ou superior a 6,0 (seis). 
 
Parágrafo Único – Para a obtenção da média final após o exame, será utilizada a fórmula: 
 

((Média final antes do exame) + (Nota do exame))/2 
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Artigo 39– Se não lograr aprovação em uma ou mais disciplinas, após o exame, o aluno 
deverá cursar novamente tais disciplinas. 
 
1.15. NÚMERO DE VAGAS 
 

Diante da identificada necessidade da região, conforme pesquisa de mercado, os 

moradores de Osasco, muitas vezes não podem ocupar posições e assumir funções devido à 

formação. Portanto, com o objetivo de ofertar um ensino diferenciado e com qualidade a FIPEN 

se propõe a ofertar 80 vagas por semestre, sendo 40 no período matutino e 40 no período 

noturno. 

 

1.16. O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E A FORMAÇÃO DO ALUNO 
 

1.16.1. REVISTA CIENTÍFICA HERMES 

 

A Revista Científica Hermes constitui-se em um instrumento de difusão científica de 

caráter multidisciplinar, que tem como objetivo incentivar a publicação de pesquisas de 

reconhecido rigor teórico, relevância intelectual e científica em qualquer campo do saber do 

interesse da Instituição. Além da publicação de artigos em torno de um dossiê temático, 

previamente estabelecido, este periódico dispõe de uma seção de artigos gerais. 

Com a criação da Revista Científica Hermes, a Instituição, de um lado incentiva a 

produção científica e divulgação de professores internos e externos e de outro, conta 

fortemente com as colaborações deles para manter a revista prestando seus relevantes 

serviços à comunidade, inclusive coma publicação de vários autores externos.  

Com o objetivo de ampliar a integração da FIPEN com a comunidade externa e 

continuar a incentivar a pesquisa, a Revista implantou “Open Journal Systems”, ampliou o 

corpo de pareceristas, convidando doutores externos aperfeiçoando o processo de avaliação. A 

FIPEN, desde a criação da Revista possui revisores doutores, além de acompanhamento dos 

profissionais da instituição e contratados. A Revista, segundo o ISI (International Scientific 

Indexing), possui fator de impacto em 2013 foi 1.256 e em 2014 o fator de impacto foi 1.419, 

sendo que, segundo o Global Statistics há quase duas mil visitas por mês, de diversos países e 

continentes. No Brasil, a Revista recebe consulta de todos os estados e diversos países de 

todos os continentes. 

Em 2014, a Revista Científica Hermes, iniciou o seu processo de internacionalização 

sendo que a sua URL é: http://www.fipen.edu.br/hermes1/index.php/hermes1 

Atualmente aguarda resposta de aceite da indexação do Redalyc (Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Sistema de Informação Científica) 

e Dialnet e possui parceria com a EBSCO, além de constar em diversos portais e bibliotecas  

no mundo. 

 

http://www.fipen.edu.br/hermes1/index.php/hermes1
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1.16.2. INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Também são realizados trabalhos e atividades durante o Curso a fim de incentivar a 

produção e a pesquisa, sempre vinculados à extensão. 

A Instituição apoia a iniciação científica e semestralmente abre edital para incentivo. 

A seguir apresenta-se um edital elaborado e divulgado para apresentação do formato: 

 

EDITAL DE PROJETO DE INICIAÇÃO CIÊNTIFICA 

EDITAL DE CHAMADA DE ALUNOS PARA O PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
1.  INSCRIÇÃO 

a. Prazo de Inscrição: 

b. Local de inscrição: Secretaria da Faculdade; 

c. A inscrição será feita mediante o preenchimento de formulário específico. 

 

2. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

a) Quanto à inscrição, o aluno deve: 

 estar regularmente matriculado em curso de graduação; 

 apresentar excelente desempenho acadêmico expresso no histórico escolar; 

 estar até o penúltimo período do curso de graduação; 

 disponibilizar, pelo menos, 4 horas semanais para dedicar-se às atividades acadêmicas 

e de pesquisa; 

 ser selecionado pelo proponente do projeto. 

b) Quanto ao processo de seleção: 

 será realizado em duas etapas: entrevistas dos candidatos inscritos pelo proponente do 

projeto (orientador) e ratificação da seleção pelo Conselho Superior; 

 para a entrevista, o candidato inscrito (discente) deverá ter em mãos o recibo 

correspondente a sua inscrição; 

 o candidato inscrito deverá procurar a Secretaria da Faculdade  para verificar a data 

agendada para a entrevista; 

 o proponente do projeto deverá procurar a Secretaria da Faculdade  para verificar a 

data agendada para a entrevista; 

 a classificação dos pedidos será feita mediante a média das notas obtidas nas 

disciplinas cursadas; 

 o limite é de 2 de vagas; 

 o anúncio dos candidatos selecionados será feito mediante edital específico. 

 

3. COMPROMISSOS DO ALUNO 

 apresentar, após 6 meses de vigência do projeto, Relatório Científico Parcial, contendo 

resultados parciais da sua pesquisa; 
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 apresentar os resultados parciais da pesquisa, sob a forma de exposição oral, 

acompanhados de Relatório Científico Parcial, quando da realização das Oficinas 

Profissionalizantes; 

 apresentar, no final da vigência do projeto, Relatório Científico Final, contendo 

resultados completos da pesquisa; 

 apresentar os resultados finais da pesquisa durante a semana de apresentação das 

Oficinas Profissionalizantes; 

 fazer referência à sua condição de aluno de Iniciação Científica da FIPEN nas 

publicações e trabalhos apresentados; 

 caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos, o aluno 

é desvinculado do projeto. 

 

4. DURAÇÃO DO PROJETO 

Por um período de 12 meses, admitindo-se renovações, a critério do orientador. 

 

5. ATIVIDADES CURRICULARES 

A atividade de iniciação científica poderá ser utilizada como horas para as atividades 

complementares. 

 

6. CERTIFICADO 

O aluno e o orientador fazem jus ao certificado proporcional ao período da atividade 

desenvolvida. 

 

7. CONDIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DO PROJETO OU DO ALUNO 

O professor-orientador poderá requerer renovação do(s) seu(s) aluno(s) através de carta 

dirigida ao Diretor Acadêmico justificando o pleito. 

 

José Roberto Rogero 

Diretor Acadêmico 

 

1.16.3. PROJETO DE PESQUISA 

A seguir apresenta-se um projeto de Pesquisa que está sendo desenvolvido, de forma 

interdisciplinar, pela FIPEN: 

1. Título do projeto de Pesquisa 

Os estilos de liderança presentes nas organizações de Osasco e região.   

 

2. Apresentação e objetivo: 

Este projeto de pesquisa se propõe a identificar e analisar os tipos de liderança presentes em 

Osasco e região, considerando as diferentes áreas de atuação e porte das empresas que 

atuam neste cenário. 
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O objetivo do projeto é verificar empiricamente se as pessoas que ocupam uma posição 

hierárquica de “comando” estão fazendo frente às necessidades impostas pelo mundo atual. 

Em suma, essas pessoas conhecem às necessidades atuais de gestão? Quais paradigmas de 

gerir os negócios e as pessoas fazem parte da prática diária nas organizações? Quais 

obstáculos podem impedir o exercício da liderança? 

Do mesmo modo, este projeto pretende fornecer dados e análises precisas que permitam aos 

interessados manter ou modificar práticas de gestão, além de produzir conhecimento que 

possa auxiliar futuros empreendedores na condução de seus negócios. 

A fim de aferir dados mais confiáveis e que possam identificar os estilos de liderança presentes 

na região de Osasco, a pesquisa, ora proposta, pretende considerar tanto os líderes em 

posição de comando, quanto seus subordinados, ressalvando-se que essa abordagem poderá 

abarcar todos os colaboradores de um determinado gerente ou ser feita por meio de 

amostragem.  

Ainda, para fins de pesquisa, optou-se em segmentar o universo pesquisado, de acordo com a 

atividade exercida pelas empresas.  Dessa forma, têm-se: 

1° Setor de Comércio (Varejista de rua, Atacadista, Varejista de shopping) 

2° Setor de Serviços (Prestadores de serviços como: escolas, bancos, transportadoras, 

hospitais, entre outros) 

3° Setor da Indústria (Metalúrgicas, indústria de cosméticos, indústrias químicas, entre outras) 

Além de a pesquisa diferenciar os diferentes setores de atividade, também procurará distinguir 

as empresas pesquisadas de acordo com o porte das mesmas.  

Para definir o porte de uma empresa, utilizar-se-á o critério de números de funcionários 

adotado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às micros e pequenas empresas (SEBRAE). 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: 

Porte/Setor Comércio e Serviços Indústria 

Microempresas Até 9 Até 19 

Empresas de Pequeno Porte De 10 a 49 De 20 a 99 

Empresas de Médio Porte De 50 a 99 De 100 a 499 

Empresas de Grande Porte Acima de 100 Acima de 500 

 

Não será considera a distinção entre micro, pequena, média e grande empresa levando em 

conta o faturamento das mesmas, devido à dificuldade na obtenção dos dados e o risco de se 

trabalhar com informações imprecisas. 

Há hoje, no Brasil, há mais de quatro milhões de pequenas e médias empresas formais. Elas 

são responsáveis por mais de 50 % dos empregos, por 70 % das vendas e participação na 

ordem de 25 % do PIB nacional (SEBRAE, 2006). Esses números dão a dimensão da 

importância das micro e pequenas empresas no país. Dessa forma, o estudo proposto 

contemplará, inicialmente, o grupo das micro e pequenas empresas, passando em seguida 

para o das empresas de médio porte e, finalmente, alcançando as grandes empresas da 

região.  
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3. Justificativa 

O mundo corporativo hoje é marcado por intensas mudanças (tecnológicas, ambientais e 

comportamentais) que exigem das pessoas uma enorme capacidade de adaptação e 

transformação.  Para fazer frente a essas mudanças ganha destaque o papel desempenhando 

pelo gestor, que deve adotar uma postura mais democrática e participativa e promover uma 

liderança partilhada com a equipe de trabalho. 

Em resumo, uma gestão democrática e participativa é o que preconizam os estudos mais 

recentes na área de Administração de Empresas. Mas, conforme alerta Warren Bennis, 

democracia não deve ser confundida com permissividade. Para o estudioso esse termo deve 

ser usado pensando em um sistema de valores que incluem: 

Comunicação total e livre, independente de posição e poder; utilização de consenso ao invés 

da coerção (...) para administrar conflitos; a ideia de que a influência é baseada em 

competência e conhecimentos técnicos (...); uma atmosfera que permita e até mesmo incentive 

a expressão de emoções, bem como um comportamento orientado para as tarefas; uma 

tendência basicamente humana que aceita que o conflito entre a organização e o indivíduo é 

inevitável, mas que deseja administrar e mediar esse conflito em bases racionais. (BENNIS, 

1999, p.42). 

Refletir sobre gestão participativa pode levar o público interessado a questionar se os estudos 

desenvolvidos em países de culturas tão distintas da nossa podem ser aplicados à realidade 

social, cultural e econômica brasileiras.  

 Talvez por razões históricas – de um país marcado pelo autoritarismo e de pouca experiência 

democrática -a realidade brasileira esteja mais próxima do que afirma Eliana Pessoa: 

Atualmente o discurso do líder está na boca de todo chefe. Mas há uma discrepância, uma 

dissonância, e grande, entre o discurso e a prática – talvez até ainda inconsciente. Mudou-se a 

forma de pensar, mas não se conseguiu introduzir um novo comportamento, um novo hábito. 

Na maioria das organizações está-se ainda no primeiro estágio o de tomar consciência de que 

é preciso olhar para o grupo de trabalho de uma nova forma. (PESSOA, 2005)  

Portanto, levando em conta a afirmação de Pessoa de que ainda estamos no estágio de “tomar 

consciência” da nova visão que permeia as relações humanas no trabalho, e considerando 

nossa história, nossa herança autoritária, percebe-se a complexa tarefa que envolve o tema da 

liderança entre nós.   

Nesse sentido, torna-se justificável a realização de estudos que reflitam a realidade brasileira 

no que concerne a identificação dos perfis de liderança presentes na sociedade, por meio da 

análise das práticas que sustentam determinado estilo.  

De acordo com a visão tradicional de gerência, o gerente toma suas decisões de forma 

racional, é um planejador sistemático, além de coordenar e supervisionar as atividades da 

organização.  

Mesmo hoje, verificam-se duas dimensões no trabalho gerencial, uma objetiva e outra 

subjetiva. Conforme definiu Katz, as habilidades relacionadas ao conhecimento técnico são: 
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“habilidade técnica: a aptidão técnica subentende compreensão e proficiência num 

determinado tipo de atividade, especialmente naquela que envolva método, processo e 

procedimentos ou técnicas. A habilidade técnica compreende conhecimento especializado, 

aptidão analítica dentro da especialidade e facilidade no uso de instrumentos e técnicas de 

cada matéria. ” (KATZ, 1986) 

As atividades ligadas às habilidades subjetivas são bem mais complexas por dependerem da 

interação humana, conforme se verifica abaixo: 

“habilidade humana: é a qualidade de o administrador trabalhar eficientemente como integrante 

de um grupo e realizar um esforço conjunto com os demais componentes da equipe. Inclui, 

também, as aptidões de conduzir o relacionamento entre grupos. Habilidade conceitual: 

compreende a habilidade de considerar a empresa como um todo; inclui o reconhecimento de 

como as diversas funções numa organização dependem uma da outra e de que as mudanças 

em qualquer uma das partes afeta as demais. ” (KATZ 1986) 

Sem desconsiderar as habilidades técnicas, este estudo centrar-se-á nas habilidades 

subjetivas que todo gerente deve possuir para fazer frente ao contexto de mudança e 

adaptação exigido atualmente. 

Para Heifetz (1999), centrando-se no conceito de liderança, ocorre uma evolução gradativa de 

um estilo de liderança autoritário, fundamentado na orientação da Teoria X, para uma 

orientação democrática, que busca motivar o empregado a se considerar parte contribuinte da 

organização, baseando-se nos valores humanos e sociais. A descentralização das decisões e 

delegação de responsabilidade permite maior grau de liberdade, para que as pessoas 

desenvolvam suas atividades, assumindo desafios e satisfazendo as suas necessidades de 

auto realização. Se houver a participação na tomada de decisão, os empregados passam a se 

comprometer mais com os objetivos da organização (STONER & FREEMAN, 1995). 

As teorias elaboradas sobre liderança estão reunidas em, principalmente, três abordagens: 

a) traços de personalidade, ainda é uma teoria muito usada, que busca identificar o conjunto de 

características de um líder, em geral traços de personalidade comuns de grandes nomes, para 

propiciar o desenvolvimento da liderança;  

b) estilos de liderança, foca a maneira de agir do líder, baseado na Teoria Behaviorista, procura 

estabelecer possíveis “estilos” de líderes; ressaltar o que fazem os líderes e não as suas 

características. Autores que defendem essa linha são: Blake e Mouton, criadores da Grade 

Gerencial e Rensis Likert, que propõe uma classificação de sistemas de administração, com 

quatro perfis organizacionais. 

c) situacional de liderança, analisa e destaca a liderança como específica em cada situação, ao 

invés de um tipo especial de personalidade. Fundamenta-se no princípio de que cada situação 

diferente exige formas diferentes de liderança. Seus criadores foram Kenneth Blanchard e Paul 

Hersey. 

Pelo exposto, verifica-se que a liderança é um tema de extrema complexidade, de múltiplas 

definições e interpretações, com raízes históricas na teoria da administração e influenciadas 

diretamente por fatores psicológicos, morais e ambientais.  



 119 

 

4. Metodologia 

A fim de alcançar os objetivos propostos, partiu-se inicialmente de uma revisão crítica da 

literatura pertinente ao tema, visando a interação com o problema da pesquisa. Dessa forma, o 

estudo proposto será efetuado quantitativa e, principalmente, qualitativamente.  

Os instrumentos e as técnicas utilizados para a coleta de dados serão os questionários e as 

entrevistas com os gerentes e subordinados das organizações selecionadas.  

Do questionário farão parte perguntas relacionadas a informações gerais em torno dos agentes 

líder-liderado, das habilidades e qualidades necessárias a um verdadeiro líder, abarcando as 

relacionadas ao domínio do contexto e as características individuais. 

 

5. Objetivos Gerais e específicos 

5.1. Objetivos Gerais 

Identificar e analisar os tipos de liderança presentes em Osasco e região, considerando as 

diferentes áreas de atuação e o porte das empresas que atuam neste cenário. 

5.1. Objetivos Específicos 

 Estimular os alunos da graduação a desenvolverem atividades de pesquisa que 

possibilitem gerar novos processos ou serviços. 

 Contribuir para a formação de recursos humanos para atividades de pesquisa e 

potencializar a pesquisa acadêmica, motivando estudos que permitam o aumento 

da produtividade e do bem-estar social na comunidade, onde a FIPEN está 

instalada. 

 Possibilitar uma articulação com pesquisadores ou projetos de pesquisa que 

trabalham com temática similar em âmbito local e nacional. 

 Submeter o projeto às agências de fomento. 

 

6. Conteúdos a serem desenvolvidos: 

Função gerencial no mundo contemporâneo x visão tradicional da gerência. 

Importância das formas participativas de gerenciamento. 

Mitos que permeiam a liderança. 

Qualidades e habilidades necessárias à liderança, características de comportamento do líder, 

possibilidade de aprendizado específico. 

O papel da gerência na motivação dos funcionários. 

Elaboração da Pesquisa a ser aplicada nas empresas da região. 

Elaboração de projetos e redação de relatórios de pesquisa, entre outros. 

 

7. Grupo de pesquisa 

Prof. Dr. Alexandre dos Santos 

Prof.ª.Mª. Dulce Lins 

Prof.ªDra.Maria Lúcia Gili Massi 
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8. Etapas de trabalho 

1. Reunião com os docentes e discentes envolvidos direta ou indiretamente ao projeto. 

2. Delimitar as etapas da pesquisa, dividindo-a de acordo com o porte da empresa e a área de 

atuação.  Identificar as empresas que farão parte de cada grupo. 

3. Elaborar o questionário que será aplicado nas empresas. 

4. Participar de reuniões com empresários visando propiciar aos discentes um ambiente 

adequado ao preenchimento dos questionários e entrevistas nas empresas.  

5. Tabular dados, preencher relatórios, análise dos dados. 

6. Elaborar relatório final. 

7. Orientar a elaboração de artigos decorrentes da pesquisa. 

 

9. Recursos necessários: 

1. Sala para reuniões do grupo, devidamente equipada com computadores, acesso à Internet e 

impressora. 

2. Fotocópia de material (questionários, relatórios, entre outros) 

3. Material para divulgação dos eventos ligados à pesquisa: convites, cartazes, etc. 

4. Livros constantes da bibliografia básica e outros que possam ser indicados. 

 

10. Projeto patrocinado por: 

Faculdade Instituto Paulista de Ensino - FIPEN. 
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do comando nos negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2002.  

KATZ, Robert L. As habilitações de um administrador eficiente. São Paulo: Nova Cultural, 

1986. Coleção Harvard de Administração. Volume 1. 

KOTTER, John. Liderando Mudança. Rio de Janeiro: Campus, São Paulo: Publifolha, 1999.  

LIDERANÇA. Vários autores. Liderança: os melhores artigos da Harvard Business Review, 
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Programação das atividades 

                                                       Indicação e duraçãoem meses 

Atividades Objetivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Recursos 

Reunião com 

docentes e 

discentes 

Divulgação do 

projeto 

            Sala de 

reunião 

Convocação 

dos 

participantes 

Participação no 

projeto e no curso 

introdutório  

            Sala de 

reunião 

equipada 

Estudo do 

referencial 

teórico e da 

metodologia 

Aprofundamento 

do conteúdo 

            Sala de 

reunião e 

textos da 

bibliografia 

Elaboração do 

questionário 

Questionário             Computador e 

impressora 

Identificar as 

empresas que 

farão parte do 

projeto 

Delimitar o 

escopo da 

pesquisa 

            Sala de 

reunião 

Fazer 

entrevistas e 

preencher 

questionários 

Coletar dados e 

tabular resultados 

            Formulários  

Elaboração do 

relatório de 

pesquisa 

Produção              Computador 

Apresentação Divulgar os             Equipamentos 
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do trabalho resultados da 

pesquisa à 

comunidade 

acadêmica e 

interessados 

multimeios 

Elaborar 

artigos 

decorrentes 

do estudo 

Publicar o 

resultado da 

pesquisa 

            Computador 
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2. CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

 
2.1. ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE- NDE 

 

Conforme a portaria 01/2010 de 26/04/2010 o NDE é regulamentado da seguinte 

forma: 

O Diretor da Faculdade Instituto Paulista de Ensino - FIPEN, usando das atribuições 

que lhe foram delegadas pelo artigo 14 das Normas Regimentais, aprovado pela Portaria MEC 

nº 3.211, publicado no DOU de 05/11/2003, expede a Presente Portaria, nomeando o 

coordenador e os membros do NDE – Núcleo Docente Estruturante do Instituto Paulista de 

Ensino: 

Art. 1º. O Núcleo Docente Estruturante será composto por cinco docentes, sendo um 

deles o coordenador. Todos os docentes indicados para esse núcleo deverão ter no mínimo o 

curso Strictu Senso e dedicação de tempo integral ou parcial, sendo, no mínimo, um docente 

em tempo integral. 

Art. 2º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

- Receber e analisar as propostas de mudança atual de grade oriunda dos professores, 

alunos, entidades de auto avaliação, avaliação externa e devido alterações legais, ou de 

mercado, ou outra em vigor. 

- Propor sempre que necessário, a revisão do Projeto Pedagógico, além da atualização 

semestral, principalmente das ementas, bibliografias e conteúdos. 

- Propor projetos que contribuam com o curso a fim de melhor realizar as atividades de 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

Osasco, 26 de Abrilde2010 

Diretor 

Prof. Joaquim Augusto Figaro Roque 

 

A FIPEN incentiva a participação de todo o Corpo Docente na construção e revisão 

dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, sendo que todos elaboram e revisam as suas 

disciplinas, as suas práticas metodológicas e as formas como os conteúdos se integram para 

colaborar com a interdisciplinaridade e consequentemente viabilizar as competências e 

habilidade previstas nos projetos pedagógicos.  

Em conformidade a esta política, a FIPEN delegou a um grupo de docentes, que 

compõe o Núcleo Docente Estruturante (NDE), a responsabilidade pela elaboração do Projeto 

Pedagógico do Curso. Destaca-se que, durante todo o processo, foram realizadas consultas ao 

conjunto de docentes. O NDE realiza a condução dos processos de elaboração, difusão e 

revisão dos Projetos, possibilitando a melhoria contínua.  

O NDE do Curso de Engenharia de Produção da FIPEN é formado pelos 

Professores: 

 Prof.Dr..Victor Wolowski Kenski - Coordenador do Curso 
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 Profº. Ms. Claudio Dalmolim 

 Profª.Dra. Adriana Clementino 

 Prof. Dr. José Roberto Rogero 

 Prof.Dra. Anna Cristina Barbosa Dias de Carvalho 

 

Os critérios para seleção dos docentes que compõe NDE foram: 

 Envolvimento dos docentes com o Projeto Pedagógico do Curso; 

 Titulação; 

 Relação da formação dos docentes com a área do Curso; 

 Experiências profissionais na área do Curso; 

 Conhecimento e clareza pelos docentes da missão, dos objetivos e da cultura 

institucional. 

 

O Núcleo Docente Estruturante, atuará 60% em tempo integral e 40% em tempo parcial, sendo 

80% composto por doutores e 20% por mestre. 

 

2.2. ATUAÇÃO DO COORDENADOR 
 

O coordenador na FIPEN é orientado para procurar articular de modo alinhado a 

variedade de dimensões que estão sob sua responsabilidade, transitando entre o corpo 

docente e o corpo discente com espírito conciliador, visando construir uma relação favorável e 

ética entre as partes, e fazendo a gestão do curso com atenção na Educação, nos 

desempenhos de alunos e professores, na demanda do mercado de trabalho, no respeito à 

diversidade, no índice de evasão, dentre outros, para que sejam realizadas ações de melhoria 

quando necessárias. Nas reuniões do colegiado docente, discute-se o projeto pedagógico do 

curso visando seu aperfeiçoamento de modo participativo. O Coordenador, portanto, tem o 

papel de incentivar o grupo para a melhoria contínua do curso, para o desenvolvimento e para 

a revisão dos processos e práticas. 

 

 
2.3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, DE MAGISTÉRIO SUPERIOR E DE GESTÃO 
ACADEMICA DO COORDENADOR 
 

O curso de Engenharia de Produção objetiva ter um currículo atualizado, com 

relevante suporte teórico e sensível as necessidades do mercado. Considerando este objetivo 

buscou-se um Coordenador com boa formação, experiente na área de Engenharia de 

Produção e que tivesse uma atuação profissional, também, na área de Educação. A FIPEN 

considerou que com estes atributos poderá compreender melhor as necessidades dos alunos, 

mas, também, afirma ser imprescindível ser um Professor comprometido e que conheça a 

cultura organizacional da Instituição.  
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O Coordenador é Professor Universitário há 10 anos, sendo que neste período 

ministrou as seguintes disciplinas: Gestão de Projetos, Planejamento Estratégico, Gestão de 

Novas Tecnologias, Qualidade e Gestão de Tecnologia da Informação. Na FIPEN é docente 

desde 2007. 

Nome do Coordenador: Victor Wolowski Kenski 

A formação acadêmica do Coordenador do Curso é a seguinte: 

Graduação 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

Curso: Engenharia Elétrica 

Ano de Conclusão: 1975 

 

Mestrado 

Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Curso: Administração  

Ano de Conclusão: 1979 

 

Doutorado 

Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Curso: Administração  

Ano de Conclusão: 2011 

 

2.4. REGIME DO TRABALHO DO COORDENADOR DO CURSO 

O Coordenador do curso de Engenharia de Produção se dedicará 40 horas 

semanais, sendo 8 horas semanais como docente e as horas restantes para a Coordenação, 

portanto o regime é integral. 

 

2.5. TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

O corpo docente do curso de Engenharia de Produção é composto por 13 docentes; 

dos quais 46,2% são doutores,38,5% mestres e15,4% especialistas, obtendo o índice de 

84,6% de docentes com stricto sensu. 

Docente Títulação 

Adriana Clementino Doutora 

André E. Cardoso Especialista 

Andréia Massa Mestre 

Anna Cristina Barbosa Dias de Carvalho Doutora  

Antonio Fernandes Barreto Mestre 

Cláudio Dalmolim Mestre 

Ana Rebeca Miranda Castillo Doutora 

Jose Roberto Rogero Doutor 
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2.6. TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO – PERCENTUAL DE DOUTORES 
 

O corpo docente do curso de Engenharia de Produção é formado em 50%  de 
professores doutores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 
 

O Corpo Docente do curso de Engenharia de Produção é composto de 05 

professores com tempo integral, 04 em tempo parcial, portanto 69% atuam em tempo integral 

ou parcial 

 

2.8. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE 

O corpo docente do curso de Engenharia de Produção tem em média 16 anos de 

experiência profissional relevante. 

 

Docente Anos de Experiência 
Profissional Relevante 

Adriana Clementino 9 
André E. Cardoso 15 
Andréia Massa 4 
Anna Cristina Barbosa Dias de Carvalho 19 
Antonio Fernandes Barreto 33 
Cláudio Dalmolim 15 
Frank Ferrer Sene 8 
Jose Roberto Rogero 20 
Kléber Henriques Massi 5 
Maria Inês Z. Coelho 8 
Maria Lucia Gili Massi 30 
Renata Ferreira Tacini 15 
Victor Wolowski Kenski 35 

 

Ivan Ramos Pagnossim Doutor 

Maria Inês Z. Coelho Mestre 

Maria Lucia Gili Massi Doutora 

Renata Ferreira Tacini Mestre 

Victor Wolowiski Kenski Doutor 

Docente Titulação 

Adriana Clementino Doutora 

Anna Cristina Barbosa Dias de Carvalho Doutora 

Ana Rebeca Miranda Castillo Doutora 

Ivan Ramos Pagnossim Doutor 

José Roberto Rogero Doutor 

Maria Lúcia Gili Massi Doutora 

Victor Wolowiski Kenski Doutor 

Adriana Clementino 
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2.9. EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DO CORPO DOCENTE 

O corpo docente do curso de Engenharia de Produção tem, em média, 10 anos de 

experiência acadêmica no magistério superior ou na educação profissional, sendo que 12 

92,3% dosdocentes possuem pelo menos 03 anos de experiência. 

 

 

 

2.10. FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE 

O Colegiado de Curso é composto pelo coordenador e pelos professores que 

ministrarão aula no curso. O Colegiado terá por atribuições o planejamento semestral das 

atividades, elaboração, atualização e manutenção dos projetos pedagógicos e planos de 

ensino e elaboração de propostas de eventos de pesquisa e extensão, para encaminhamento 

aos colegiados competentes.  

 
2.11. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTISTICA OU TECNOLÓGICA 

Conforme pode-se observar, 11professores, ou seja, (84%) dos docentes possuem 

produções científicas nos últimos 3 anos. 

 

Docentes
Artigos Periódicos 

na área

Livros ou 

capítulos na área

Livro em 

outras áreas

Trabalhos anais 

completos

Produção didático-

pedagógica

Produção 

Técnica
Total

Adriana Clementino 3 9 2 14

Andréia Massa 1 1 2

Anna Cristina Barbosa Dias 

de Carvalho 3 1 4

Antonio Fernandes Barreto 2 2 4

Cláudio Dalmolim 1 1

Frank Ferrer Sene 4 8 1 1 14

Jose Roberto Rogero 2 4 6

Maria Inês Zapolim Coelho 2 2

Maria Lucia Gili Massi 4 2 6

Renata Ferreira Tacini 1 3 4

Victor Wolowski Kenski 3 2 1 6  
 

Docente Anos de Experiência 
Profissional no Ensino 

Superior 

Adriana Clementino 5 
André E. Cardoso 7 
Andréia Massa 10 
Anna Cristina Barbosa Dias de Carvalho 24 
Antonio Fernandes Barreto 7 
Cláudio Dalmolim 12 
Ana Rebeca Miranda Castillo 12 
Jose Roberto Rogero 30 
Ivan Ramos Pagnossim 8 
Maria Inês Z. Coelho 7 
Maria Lucia Gili Massi 10 
Renata Ferreira Tacini 3 
Victor Wolowski Kenski 10 
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3. INFRAESTRUTURA 

3.1. GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO INTEGRAL --TI 
 
 

Os professores em tempo integral possuem sala com micro, internet, impressora, 

armários e condições para atendimento individual de alunos, além da possibilidade de 

desempenhar atividades próprias. 

 
 
3.2. ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DOS CURSOS E SERVIÇOS 
ACADÊMICOS 
 

O Coordenador do Curso possui sala com micro, internet, impressora, armários e 

condições para atendimento individual de alunos, além da possibilidade de desempenhar 

atividades próprias. 

 
 
3.3. SALA DOS PROFESSORES 
 

Para os Professores, há a sala específica com 44 metros quadrados (6,60 m² x 6,70 

m²), 1 mesa de reunião, 8 cadeiras, 2 sofás de dois lugares, 2 sofás de três lugares e 3 

computadores. 

 

 
3.4. SALA DE AULA 
 

A Instituição oferece salas amplas de aula, com capacidade de 50 a 80 alunos, com 

dois quadros negros e ventiladores, conforme política institucional as salas na FIPEN possuem 

no máximo 50 alunos por sala. 

Para acessibilidade, nas salas de aula, há contraste de cor entre piso, parede e 

móveis. As carteiras possuem dimensões que permitem a aproximação de cadeirantes e o 

acesso às pessoas obesas. 

 

 
3.5. ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

A FIPEN possui computadores a disposição dos alunos no laboratório de informática e 

na biblioteca, todos com acesso à internet e banda larga. O seu laboratório de informática, 

possui área de 70 metros quadrados (7m²x10 m²) e há 30 computadores disponíveis. Além 

desses, há mais dois computadores para uso na biblioteca. 

 

3.6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

A FIPEN adquire toda a disciplina básica, sempre com no mínimo 3 títulos por 

disciplina. A compra é realizada conforme o semestre é ofertado, sendo que o número de 

exemplares é calculado na proporção mínima de 01 (um) exemplar para cada 6 (seis) alunos.  
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3.7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

Os Livros da bibliografia complementar são adquiridos em número mínimo de 02 

(dois) exemplares, sendo que são no mínimo cinco títulos por disciplina.  

 
3.8. PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS 
 

No início de cada semestre letivo, os docentes do curso indicam em seu Plano de 

Curso, os livros, periódicos, jornais e revistas específicas de interesse ao curso que por ventura 

não constem da relação do acervo da biblioteca. Desta forma é feito um pedido formal pela 

Coordenação do Curso à Biblioteca que providenciará a aquisição dos mesmos. Atualmente a 

FIPEN possui todos os periódicos que serão utilizados, de forma que abrange as necessidades 

das diversas áreas do Curso. 

A FIPEN possui assinaturas de revistas e jornais Por assinatura e em situação corrente 

são 23 e por doação são 22. A faculdade, também, possui assinatura da "Biblioteca Virtual” 

Universitária" com renovação anual. As editoras que possuem obras nesta base de dados são: 

Pearson, Casa do Psicólogo, Companhia das Letras, Ática, Editora Contexto, Editora IBPEX, 

Editora Rideel, Editora Scipione, Jaypee Brothers, Manole, Papirus, Educs, Editora Aleph, 

Lexikon, Callis e Editora Intersaberes. Atualmente o acervo online conta com2985 publicações. 

A faculdade, ainda, disponibiliza no site da biblioteca links de indexadores e base de 

dados de revistas científicas, que ofertam consulta gratuita. Esta ação consiste em um 

incentivo para os alunos pesquisarem, além de facilitar a busca. 

Entre os indexadores e base de dados de revistas científicas gratuitas, pode-se citar: 

 CLASE - Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades; 

 DOAJ - Directory of Open Access Journals; 

 GREENFILE; 

 LATINDEX - Sistema Regional de Información em Línea para Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 

 Portal de Periódicos Capes 

 REDALYC - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España 

y Portugal. 

 SCIELO – Scientific Electronic Library OnLine 

 

3.9. BIBLIOTECA 
 
3.9.1. INSTALAÇÕES 

 
A Instituição possui uma Biblioteca Geral com uma área total construída de 370 m², 

sendo 58 m² destinados ao acervo. Seus ambientes estão assim distribuídos: salão de leitura 

no segundo piso; acervo no terceiro. No piso térreo, há um auditório para 80 pessoas. 

A área física destinada aos estudos e pesquisa da coletividade é de 209 m². 
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O acervo da Faculdade Instituto Paulista de Ensino, situado no piso térreo do prédio, 

conta com uma área total construída de 63m² (7mx9m). Nessa Biblioteca setorial há 22 

prateleiras medindo:1,96m X 92m X 31cm. Possui dois terminais de computadores para uso 

dos alunos e um computador para uso dos funcionários. 

 
3.9.2. POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO 

A atualização da biblioteca, baseiam-se na normatização Geral da Biblioteca e segue 

a síntese da Política de Desenvolvimento da Coleção: 

1 – Objetivos: 

• Identificar os elementos adequados à formação da coleção; 

• Determinar critérios para duplicação de títulos; 

• Estabelecer prioridades de aquisição de material; 

• Traçar diretrizes para o descarte de material; 

• Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo em todos os campos do 

conhecimento. 

De acordo com seus recursos orçamentários, a FASE adquire diferentes tipos de 

materiais (Livros, Obras de Referência, Periódicos, Audiovisuais), de informação relevante a 

toda a comunidade, a fim de permitir subsídio informacional que possa gerar conhecimento. 

Estes materiais devem atender às seguintes finalidades: 

• Suprir as disciplinas de cada curso; 

• Dar apoio aos programas de pesquisa. 

Quanto à formação do acervo, o material bibliográfico e audiovisual segue 

rigorosamente selecionado, observando os seguintes critérios: 

• Adequação do material aos objetivos e nível educacional da Instituição; 

• Autoridade do autor e/ou editor; 

• Atualidade; 

• Qualidade técnica; 

• Preço acessível; 

• Idioma acessível; 

• Número de usuários potenciais que poderão utilizar o material. 

A Biblioteca possui diversos catálogos de editoras, visando divulgar entre os 

professores as novidades editoriais.  

São utilizadas diversas fontes de informação, dentre as quais: 

• Bibliografias gerais e especializadas; 

• Catálogos, listas e propagandas diversas de editoras e livreiros; 

• Guias de literatura gerais e especializadas; 

• Listas de novas aquisições e boletins bibliográficos; 

• Bases de Dados; 

• Sites de editoras, livrarias. 

• e-books 
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2 – Responsabilidade pela Seleção 

Para a inclusão e exclusão do acervo é necessário que a coordenação pedagógica 

conheça o acervo existente nas Bibliotecas. Compete a Biblioteca estabelecer prazos de 

entrega de sugestões de aquisições de materiais por parte dos professores. 

A seleção do material adquirido fica a cargo dos professores. 

Os professores e coordenadores contribuem decisivamente para a formação de 

coleção de boa qualidade, visto que estes são conhecedores da literatura nas suas respectivas 

áreas, podendo assim, selecionar criteriosamente o material a ser adquirido. 

As Bibliotecas do sistema executam a seleção quantitativa baseada nos critérios 

abaixo estabelecidos: 

Coleção de referência 

É dada atenção especial à aquisição de material de referência e instrumentos de 

acesso à informação. Dicionários, Enciclopédias, Atlas, Anuários, entre outros. 

Periódicos impressos e eletrônicos 

A cada ano, a Biblioteca realiza uma avaliação nas estatísticas de utilização de 

periódicos correntes, com o objetivo de colher subsídios para tomada de decisões para a 

renovação dos mesmos. A listagem dos títulos com seu respectivo uso é analisada pelos 

Coordenadores e pela Biblioteca, com o intuito de realizar: 

• Cancelamento de títulos que já não atendem as suas necessidades; 

• A inclusão de novos títulos necessários para o desenvolvimento do conteúdo 

programático e/ou atualização; 

• Manutenção dos títulos já adquiridos. 

Observação: No caso de cancelamento e/ou inclusão de títulos, os Coordenadores 

devem encaminhar solicitação, para apreciação da Biblioteca. Todos os títulos indicados para 

compra são renovados automaticamente até a próxima avaliação de utilização da coleção. 

Durante o ano existe a possibilidade de inclusão e/ou cancelamento de títulos, desde que se 

enquadrem nos critérios já mencionados e que sejam aprovados pela Coordenação.  

Audiovisuais 

São adquiridos quando comprovada a necessidade de tais recursos para o 

desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão dentro das seguintes condições: 

• Quando os equipamentos necessários para sua utilização existirem na 

Instituição, ou; 

• Estiverem em vias de serem adquiridos. 

3 - Prioridade de Aquisições 

Devido às restrições orçamentárias e à grande quantidade de documentos 

produzidos nas diversas áreas do conhecimento, torna-se impossível para qualquer biblioteca 

adquirir todo o material bibliográfico disponível no mercado editorial.  

Sendo assim, a Biblioteca estabeleceu as seguintes prioridades para aquisição de 

material bibliográfico: 

• Bibliografia básica; 
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• Assinaturas de periódicos, cujos títulos já fazem parte da lista básica, conforme 

indicação dos professores; 

• Bibliografia complementar e/ou atualização.  

• Os casos não previstos serão submetidos à apreciação dos Coordenadores. 

4 – Processo de Aquisição 

Compete à Coordenação da Biblioteca solicitar e acompanhar o processo de compra 

dos itens aprovados, observando-se o seguinte fluxo: 

• As solicitações para compra são encaminhadas via e-mail para a biblioteca, 

que verifica se o material solicitado já existe no acervo; 

• A Biblioteca encaminha para os coordenadores, relação de sugestão de 

compra, a qual depois de apreciada e aprovada, deve retornar à Biblioteca; 

• A Biblioteca elabora listagem de compra, utilizando-se do formulário de 

processo de compra, e encaminha a Controladoria, que providencia a aquisição observando os 

critérios de menor preço, prazo de pagamento e agilidade e pontualidade na entrega; 

• Informa-se aos Coordenadores, formalmente, sobre o andamento da aquisição; 

• Recebimento do material adquirido mediante conferência com as notas fiscais 

emitidas detectando possíveis falhas e comunicando a Controladoria para providências, ou 

declarando o recebimento, mediante carimbo de conferido, com nome, data e assinatura. 

• Remessa das notas fiscais ao Financeiro para pagamento, após conferência e 

assinatura; 

• Para a coleção de periódicos, acompanhar sistematicamente e de forma 

contínua o recebimento dos fascículos, essencialmente sua periodicidade, com a observância 

de quem, neste caso, o controle está de cada Biblioteca. 

Doações 

No caso de doações remetidas sem solicitação, é fundamental uma análise do 

material recebido, integrando ao acervo somente o que interessa à Instituição, evitando 

exigências incompatíveis por parte dos doadores. 

Serão aceitas as doações que se enquadrarem nos seguintes critérios: 

• Atualização do tema abordado no documento; 

• Estado físico do documento; 

• Documentos de interesse para a Instituição.  

A Biblioteca pode dispor das doações recebidas das seguintes maneiras: 

• Incorporá-las ao acervo; 

• Encaminhá-las para outras instituições; 

• Descartá-las.  

Recebimento de materiais para compensação de multa 

Quando os materiais bibliográficos doados para compensação de multa devido 

atraso na devolução, apresentarem conteúdo técnico, deve-se consultar alguma livraria on-line 

para verificar se é o exemplar mais atualizado, ou mesmo em caso de dúvida, um professor 
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para informações sobre a atualização da obra. Caso contrário, não serão aceitos para 

compensação do débito. 

No caso de literatura, ou obras clássicas, basta que o material esteja em bom estado 

de conservação e sem maiores rasuras e anotações. 

Em caso de dúvidas, as doações serão submetidas à apreciação dos 

Coordenadores. 

5 - Desbastamento do Material Bibliográfico e Especial 

Desbastamento é o processo pelo qual se retira do acervo ativo, títulos e/ou 

exemplares, partes de coleções, quer para remanejamento ou para descarte.  

Deve ser um processo contínuo e sistemático para manter a qualidade da coleção. O 

desbastamento da coleção deverá ser feito de acordo com as necessidades, submetidas à 

apreciação dos Coordenadores e da Biblioteca. 

Critérios para descarte de livros: 

Inadequação: documentos cujos conteúdos não interessam à Instituição, 

incorporados ao acervo anteriormente, sem uma seleção prévia e/ou escritas em línguas pouco 

acessíveis. 

Desatualização: este critério se aplica principalmente aos documentos cujos 

conteúdos já foram superados por novas edições. Entretanto, para aplicação deste critério, 

deve-se levar em consideração, principalmente, a área de conhecimento a que se refere a 

obra. 

Condições Físicas (sujas, infectadas, deterioradas ou rasgadas): após análise do 

conteúdo e relevância do documento, se for considerado de valor e não disponível no mercado 

para substituição, deverá ser recuperado. 

Duplicatas: número excessivo de cópias de um mesmo título em relação à demanda.  

• Critérios para descarte de periódicos: 

• Coleções não correntes e que não apresentem demanda; 

• Periódicos de divulgação geral e/ou de interesse temporário; 

• Periódicos recebidos em duplicata; 

• Condições físicas inadequadas. 

6 - Reposição de material bibliográfico e especial 

Os documentos desaparecidos não serão repostos automaticamente. A reposição 

deverá ser baseada: 

• Na demanda do título; 

• Importância e valor do título; 

• Número de exemplares existentes; 

• Existência de outro título mais recente e de melhor conteúdo. 

Em casos de dúvida, a reposição será submetida à apreciação dos Coordenadores. 

7 - Avaliação da Coleção 

A avaliação sistemática da coleção deve ser entendida como o processo utilizado 

para se determinar a importância e a adequação da coleção em função dos objetivos da 
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Biblioteca e da própria Instituição, possibilitando traçar diretrizes quanto à aquisição, à 

acessibilidade e ao descarte. 

A Biblioteca procede a avaliação do seu acervo quando necessário, sendo 

empregados métodos quantitativos e qualitativos, cujos resultados serão comparados e 

analisados, assegurando o alcance dos objetivos da avaliação da coleção.  

Na avaliação do acervo do SIBA, são utilizados os seguintes critérios: 

• Distribuição percentual do acervo por área 

Será analisada a existência de documentos em cada área do conhecimento 

ministrados nos cursos. 

A análise demonstrará quais os cursos que devem ter a sua coleção implementada 

(seja em exemplares ou títulos) e quais as áreas desprovidas de documentos que necessitam 

de aquisição. 

• Estatísticas de utilização do material bibliográfico e especial 

A análise das estatísticas de uso do material permitirá a determinação dos títulos que 

requerem múltiplas cópias e daqueles cuja duplicação é desnecessária.  

Por outro lado, se for comprovada a baixa utilização dos recursos bibliográficos em 

alguma área, a Biblioteca deverá investigar a causa do problema, que poderia ser a falta de 

qualidade do material existente, desatualização, ausência de interesse, inexistência dessa área 

de estudo na Instituição, desconhecimento da existência da obra, etc. 

8 - Sugestões dos usuários 

A sugestão do usuário é um é um parâmetro seguro para se avaliar as coleções e, 

consequentemente, através da mesma poder-se-á: 

• Verificar se a coleção satisfaz aos usuários; 

• Determinar os tipos e níveis de necessidade em relação às coleções; 

• Verificar as mudanças de interesse por parte da comunidade. 

9 - Revisão da Política de Desenvolvimento  

A cada 02 (dois) anos, a política de desenvolvimento de coleções deverá ser 

revisada pela Biblioteca com a finalidade de garantir a sua adequação à comunidade, aos 

objetivos da Biblioteca e aos da própria Instituição. 

 

3.10. LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUANTIDADE E QUALIDADE 

 

A estrutura de laboratório da FIPEN para o curso de Engenharia deProdução é 

composta pelas unidades: 

 

1. Laboratório1: Informática 

Laboratório de Informática, para as atividades introdutórias, linguagem e desenho. 

Com área 70 metros quadrados (7m²x10 m²).  Possui 30 computadores disponíveis. 

Todos os computadores estão conectados na rede com acesso à internet com banda larga e 

programas específicos para o curso. 

Os microcomputadores possuem pacote office atualizado, media player. 
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O Curso utiliza softwares específicos para as disciplinas, destacando-se para 

atividades de simulação em empreendedorismo, plano de negócios, elaboração de fluxograma 

e de folha de pagamento. 

 

2. Laboratório 2: Física e Química 

Para área de Física será utilizado para o desenvolvimento de teste e estudo da 

matéria e demais atividades relacionadas à resistência;  

Em relação à área de Química será utilizado para atividades de bancada das ações 

relacionadas à química orgânica e inorgânica;  

O laboratório de química e física possui 6 bancadas com capacidade para 6 alunos 

cada. As bancadas são hexagonais, com cobertura de granito, com pia e torneira; cada 

bancada possui 6 bancos. Há também um espaço para uma capela de manuseio de reagentes 

químicos, caso seja necessário. Há um armário grande para acomodar reagentes químicos, e 

um armário menor para o acomodamento de vidrarias. As medidas são: 11,7mX6m; na parede 

há um dente, que acomoda um armário, cujas medidas são l,5mX3,5m. 

Há ainda no laboratório, regentes químicos e vidrarias e materiais de física, como 

multímetros e voltímetros. 

 

3. PROAQT – Empreendimentos Tecnológicos Limitada 

A PROAQT é um Laboratório Metalúrgico Brasileiro privado, localizado em Osasco, 

próximo à FIPEN, que a Instituições firmou contrato de parceria para utilização, após a 

autorização do Curso de Engenharia de Produção. 

O Site do laboratório pode ser consultado por meio do link: 

http://www.proaqt.com.br/index.php 

O laboratório possui os seguintes serviços: 

 Tratamento Térmico; 

 Preparação; 

 Laboratório Físico; 

 Laboratório Químico; 

 Laboratório Metalográfico; 

 Ensaios Não Destrutivos (E.N.D.); 

 Soldagem e Fabricação; 

 Fabricação. 

 

Conforme o site da PROAQT: 

 

A PROAQT é uma empresa de prestação de serviços que busca a satisfação 
de seus clientes associada a uma independência de julgamento, integridade e 
ética profissional. Está comprometida com o atendimento aos requisitos da 
NBR ISO 9001:2008, NBR ISO/IEC 17025:2005 e CNEN NN-1.16 e busca 
alcançar a excelência perseguindo a melhoria contínua de seu sistema de 
gestão da qualidade e o aperfeiçoamento permanente de seu pessoal. A 

http://www.proaqt.com.br/index.php
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Diretoria da PROAQT além de seu próprio comprometimento com a 
qualidade, outorga também a seus funcionários a responsabilidade pela 
qualidade dos serviços e pelo emprego correto desta política. 

 

A PROAQT possui as seguintes certificações: 

1. Sistemas de Qualidade: 

 CGRE/INMETRO; 

 ISI 9001 

 Eletronuclear 

 IBQN 

 

2. Ensaios não destrutivos 

 ABENDI 

 ASNT 

 TUV 

 IBQN 

 

3. Soldagem 

 FBTS 

 AWS 

 

3.11. LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: SERVIÇOS 

A Instituição para gestão dos laboratórios possui Manual de Laboratórios Didáticos 

Especializados. 

Periodicamente são realizadas reuniões com os docentes para discutir os avanços 

tecnológicos na área de TI, para viabilizar a substituição dos computadores e outros recursos 

do laboratório de informática. Em se tratando de softwares específicos, após análise, são 

sugeridos para a aquisição, mediante o preenchimento de formulários específicos 

encaminhados ao setor de compras.  

Constantemente são mantidos, nos laboratórios de informática, monitores para prestar 

o apoio técnico à comunidade acadêmica.  

  

3.12. CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO 

Diariamente, os monitores que permanecem todo tempo no laboratório de informática, 

na ocorrência de problemas, chamam, imediatamente, os profissionais da área para as 

correções necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos. Semanalmente os 

antivírus são atualizados. 

 

3.12.1. NORMAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 
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NORMAS DE SEGURANÇA DO LABORATÓRIO 

 

1) Mantenha as janelas abertas para ventilar o laboratório; 

2) Durante sua permanência no laboratório, use sempre óculos de proteção; 

3) Nunca use lentes de contato; 

4) Use avental; 

5) Não use sandálias ou chinelos, use sempre sapatos fechados; 

6) Prenda o cabelo se ele for cumprido; 

7) Não fume, não coma e não beba nada no laboratório; 

8) Não coloque bolsas, malas ou livros sobre a bancada; 

9) Não brinque no laboratório; 

10) Nunca teste um produto química pelo sabor; 

11) Não é aconselhável testar um produto químico pelo odor; 

12) Encare todos os produtos químicos como tóxicos em potencial; 

13) Antes de usar qualquer reagente, leia cuidadosamente o rótulo; 

14) Nunca torne a colocar no frasco um reagente retirado em excesso e não usado; 

15)Nunca aqueça o tubo de ensaio, apontando sua extremidade aberta para um colega 

ou para si mesmo; 

16) Água ou outros produtos derramados no chão devem podem tornar o piso 

escorregadio. Providencie imediatamente a limpeza; 

17) A bancada de trabalho deve ser mantida limpa e seca; 

18) Não jogue papeis ou sólidos nas pias; 

19) Em caso de acidente, procure imediatamente o professor; 

20) Caindo produto químico nos olhos, na boca, lave abundantemente com água a 

parte atingida; 

21) Vidros quebrados devem ser descartados em depósitos para lixo de livro após 

serem de limpos. 

 
3.12.2. ATIVIDADES DE ENSINO (PLANEJAMENTO, ABRANGÊNCIA, ÁREAS DE ENSINO 
ATENDIDAS, QUALIDADE E OUTROS) 

As turmas que utilizarão o Laboratório Pedagógico serão divididas em grupos, para 

melhor aproveitamento. 

Durante o Curso os alunos utilizarão os laboratórios em diversas disciplinas, com 

programas específicos ou gerais, para desenvolver projetos acadêmicos ou aplicados, com o 

acompanhamento do docente ou individualmente, conforme a necessidade. 

 
3.12.3. IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE ATUALIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

Periodicamente serão realizadas reuniões com os professores da área de informática, 

e da manutenção de equipamentos, com a finalidade de discutir os avanços tecnológicos na 

área de informática para viabilizar a substituição dos computadores outros recursos do 
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laboratório de informática. No caso de materiais, os softwares existentes no mercado serão 

analisados e sugeridos para a aquisição, neste caso são preenchidos formulários específicos, 

que são encaminhados para o setor de compras, que providenciará a negociação da aquisição. 

Também são consideradas as observações dos Docentes no Colegiado de Curso. 

 
3.12.4. FORMAS DE ACESSO E DE UTILIZAÇÃO 

Há livre acesso, de modo a gerar maior aproveitamento para as pesquisas. O acesso 

ao acervo é facilitado pela consulta online, pelo site: www.FIPEN.edu.br. 

 
3.12.5. ACERVOS E PERIÓDICOS 

O acervo de livros da FIPEN- Instituto Paulista de Ensino Superior destinados à 

formação do perfil e formação do egresso profissional de Engenharia de Produção é 

generalista, humanista, crítico e reflexivo, procura priorizar Títulos e Autores que atendam a 

estas necessidades, oferecendo o número adequado de exemplares e aquisição periódica de 

títulos novos. 

 
3.12.6. FINANCEIRO 

Para a área Financeira há 18 metros quadrados (3,60m²x 5,06m²), 5 funcionários, 5 

computadores e 1 impressora multifuncional. 

 

3.12.7. SECRETARIA 

A Secretaria possui: 29,7 metros quadrados (6,60m² x 4,50m²), 3 computadores, 3 

mesas de trabalho, 9 cadeiras, 3 arquivos de aço, 1 armário de aço, 1 armário embutido e 2 

armários de madeira. 

 

3.12.8. SALA DOS PROFESSORES 

Para os Professores, há a sala específica com 44 metros quadrados (6,60 m² x 6,70 

m²), 1 mesa de reunião, 8 cadeiras, 2 sofás de dois lugares, 2 sofás de três lugares e 1 

computador. 

 

3.12.9. LANCHONETE 

Na Lanchonete, há 138 metros quadrados (9,60 m² x 14,40 m²), 6 funcionários, 5 

freezer, 1 balança digital e 21 mesas com 6 lugares. 

 

3.12.10. MONITORIA 

O espaço disponível para a monitoria corresponde a 7 metros quadrados (2,47 m² x 

2,85 m²), 1 funcionário e 1 computador. 
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3.12.11. COPIADORA 

A copiadora está instalada no inferior da Biblioteca da faculdade, localizada no piso 

térreo, com espaço de aproximadamente 1 metro quadrado, 1 funcionário e 1 máquina 

copiadora de grande porte. 

 

3.12.12. ANFITEATRO  

O anfiteatro FIPEN possui 75 metros quadrados (5,00 m² x 15,00 m²),1 DVD, 1 

PROJETOR , 1 AMPLIFICAR DE SOM e 1 lousa (quadro branco) 

 

3.12.13. SALA DE MULTIMÍDIA 

A Sala Multimídia possui 52 metros quadrados (9,80 m² x 5,33 m²), 1 computador e 1 

projetor CTX. 

 

3.12.14. PÁTIOS COBERTOS 

No segundo andar, há o Pátio Coberto com 261 metros quadrados (10,40 m² x 25,10 

m²), 15 mesas e 60 cadeiras, 1 quadro negro e 2 banheiros. 

O terceiro andar possui área livre de 80 metros quadrados (8,10 m² x 9,90 m²). 

 


