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CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 
 

H) Nome da Mantenedora 

Associação Educacional de Araras 
 

I) Base Legal da Mantenedora 
A Associação Educacional de Araras, mantenedora do Centro Universitário de 

Araras – “Dr. Edmundo Ulson" – UNAR, iniciou suas atividades como Faculdade 
de Ciências e Letras de Araras em dezembro de 1971. É uma entidade civil, sem 

fins lucrativos, com estatutos registrados em 08 de janeiro de 1972 sob o nº. 
102 fls. 90 do livro "A", nº. 01 do registro de Pessoas Jurídicas da Comarca de 

Araras, Estado de São Paulo, alterado em Ata no dia 20 de abril de 2018, 
apresentada e protocolada em 26/04/2018, digitalizada e registrada em 

microfilme sob nº 5562 – Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Araras - Livro 
Protocolo, na cidade de Araras/SP. Tem sede e foro na Avenida Ernani Lacerda 

de Oliveira, nº. 100, Parque Santa Cândida - CEP 13.603-112, Tel. (19) 3321-
8000. 

 
J) Nome da IES 

Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR. 
 

K) Base Legal da IES 
O Centro Universitário de Araras foi credenciado pela Portaria MEC nº. 2.687, 
de 02/09/2004, publicada no Diário Oficial da União em 03/09/04. Foi 
Recredenciado pela Portaria MEC nº 1.450, de 14/11/2017, publicado no DOU 

em 16/11/2017. Está situado à Avenida Ernani Lacerda de Oliveira, nº. 100, 
Parque Santa Cândida - CEP 13.603-112, Tel. (19) 3321-8000. 

 
Fonte: UNAR, 2015. 
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L) Perfil e Missão da IES 
O Centro Universitário tem por missão promover educação de qualidade, voltada 

para sustentabilidade, numa visão integral, com vistas à inovação e ao 

desenvolvimento humano, científico e tecnológico. Tem como valores o respeito 
aos direitos humanos, aos princípios de liberdade e solidariedade humana, aos 

valores da democracia e ao meio ambiente. 
O Centro Universitário de Araras – “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, nos termos da 

Lei em vigor, é uma instituição particular de ensino superior, que tem por 
finalidade o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, visando a 

formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho, demandados 
por uma sociedade produtiva cada vez mais exigente, em sua organização 

econômica, social, política e cultural, não esquecendo a qualificação acadêmica 
de pesquisadores e cientistas, a preservação e promoção da cultura e do bem-

comum e o estímulo à preservação do meio ambiente. 
 

M) Dados socioeconômicos e socioambientais da região 
Araras é um município com cerca de 119.000 habitantes, segundo o último censo 

do SEADE – Sistema Estadual de Análise de Dados 

(http://www.seade.gov.br/banco-de-dados/), distribuídos na zona urbana e 

rural. Localiza-se numa área densamente povoada e altamente desenvolvida, 

que abrange 1,3 milhões de habitantes, o que representa 3,17% dos habitantes 

do Estado de São Paulo. 

 

 

http://www.seade.gov.br/banco-de-dados/
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O parque industrial instalado na cidade de Araras é referência na região, 

contando com 144 empresas de médio e grande porte, com destaque para a 

principal fábrica da Nestlé do Brasil e para as Usinas São João e Santa 

Lúcia. Na região estendida de Araras, formada pelos municípios vizinhos, 

destacamos a cidade de Rio Claro, sede de empresas como a Tubos e Conexões 

Tigre, Grupo Arcor - especializada na elaboração de alimentos, guloseimas, 

chocolates, biscoitos e sorvetes; Limeira, que sedia grandes empresas do ramo 

de autopeças (ZF do Brasil e Arvinmeritor Brasil Sistemas Automotivos); 

Piracicaba, que sedia empresas como a Caterpillar do Brasil, Grupo Cosan e 

a fábrica da Hyundai do Brasil. A região também concentra 60% da produção 

nacional de pisos e revestimentos, destacando-se, ainda, várias usinas de açúcar 

e álcool.  

Agregado a isso destaca-se a alta concentração de transportadoras (TRW 

Transportes e Danúbio Azul), e centros de distribuição como a DPA - Dairy 

Partners Americas, presente na cidade de Araras/SP e região. 

 

 
Fonte: Google Imagens, 2016. 
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Um aspecto importante, que aponta indiretamente para a demanda do ensino 

superior, é o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, que a cidade de Araras 

detém 0,781, considerado bem acima de centenas de municípios brasileiros. 

Dados do Governo Federal apontam o aumento da demanda por vagas em 

instituições de ensino superior. Outros aspectos relevantes são a taxa de 

analfabetismo, de apenas 1,2% em Araras, além do alto índice de egressos do 

ensino médio. 

 

 
O município de Araras possui 170 bairros distribuídos nas quatro regiões da zona 

urbana. A zona rural é servida por estradas municipais. Serviços públicos 

essenciais como limpeza e a coleta de lixo domiciliar e hospitalar abrange toda 

a cidade, inclusive parte da zona rural. A coleta de entulho é realizada, 

gratuitamente, em 100% da cidade obedecendo a um cronograma estabelecido 

pelo poder público. 
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A energia distribuída no município atende usuários residenciais, industriais e 

estabelecimentos comerciais ou de serviços, além de toda zona rural. A 

alternativa energética disponível em Araras é o gás natural, disponibilizado pela 

Comgás S/A para várias indústrias. Rotineiramente nas usinas, o bagaço de 

cana-de-açúcar é reaproveitado dentro do processo industrial, como combustível 

nas caldeiras. Essa energia gerada supre as necessidades da usina e a excedente 

é comercializada para a concessionária local de energia. Nesta safra, a 

JOBioenergia, subsidiária da Usina Santa Lúcia, está comercializando 

aproximadamente 140 MWh por dia para a concessionária, energia equivalente 

ao abastecimento de cerca de 14.000 residências da cidade de Araras (Usina 

Santa Lúcia). 

O bagaço de cana é uma alternativa de geração de energia aliada à preservação 

ambiental, sendo considerada uma energia “limpa” por não ser originada a partir 

de combustível fóssil. No setor de comunicações, o parque industrial da cidade 

é servido por redes de fibra ótica. Toda a cidade é atendida por linhas telefônicas 

da Telefônica e da Net. Na cobertura das operadoras de telefonia móvel a Claro, 

Oi, Vivo, TIM e Nextel são opções à população. 

Na rede de esgoto, 100% do que é produzido no município é conduzido até 

Estação de Tratamento de Esgoto. Na estação, 80% do esgoto gerado é tratado 

com a remoção de 70% da matéria orgânica. Este tratamento ocorre em duas 

etapas, o tratamento primário responsável pela remoção de sólidos brutos, 

sólidos grosseiros e materiais decantáveis. O tratamento secundário é biológico 
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com reatores anaeróbicos de leito fluidizado, RALF. A Estação de Tratamento de 

Esgoto ocupa hoje uma área de 263,5 mil metros quadrados e está localiza na 

zona leste da cidade. O município de Araras consome atualmente uma média de 

970 milhões de litros de água por mês, e obtém 70% da água de abastecimento 

de duas microbacias. A microbacia do Ribeirão das Araras ao norte da área do 

município, constituindo seu principal manancial a Barragem Tambury que 

contribui com 15% da água de abastecimento. Ao Sul a microbacia do Ribeirão 

das Furnas, onde encontram-se os mananciais que abastecem a Barragem 

Hermínio Ometto”. 

 

Bacias Hidrográficas de Araras – SP 

 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Araras, 2014. 

 

O Centro Universitário de Araras – “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, tem a 

concepção do meio ambiente em sua totalidade. Considera a interdependência 

entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da 

sustentabilidade, isto é, entende que o desenvolvimento de uma compreensão 

integrada do meio ambiente com suas múltiplas e complexas relações, envolve 

aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 

científicos, culturais e éticos. Incentiva a participação individual e coletiva, 

permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 

entendendo-se a defesa da qualidade ambiental corno um valor inseparável do 

exercício da cidadania.  
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Quanto às políticas municipais relacionadas ao meio ambiente, Araras participa 

do projeto ambiental “Município Verde Azul". Somente nos últimos sete anos, a 

cidade subiu 302 posições - em 2009 ocupava a 424º posição; e em 2015 a 

posição de 122° no total de 616 municípios 

(http://www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/files/2011/11/Ranking_2

015-Cadastrados_16_05.pdf), tendo como meta 

atingir acima de 80 pontos para receber a 

certificação de “Município Verde Azul”. 

O “Certificado Município Verde Azul” é concedido 

aos municípios que atingem a nota superior a 80 

(oitenta) pontos. Este certificado reconhece a boa 

gestão ambiental municipal e garante à prefeitura 

premiada prioridade na captação de recursos do Fundo Estadual de Prevenção e 

Controle da Poluição (FECOP). 

As 10 diretivas onde os municípios concentram seus esforços para 

desenvolvimento da agenda ambiental e suas características fundamentais são: 

Esgoto Tratado - ampliar os índices de coleta, transporte, tratamento e 

disposição, de forma adequada, dos esgotos urbanos; Resíduos Sólidos - 

fortalecer a gestão dos resíduos sólidos domiciliares e da construção civil, de 

programas ou ações de coleta seletiva e da responsabilidade pós-consumo; 

Biodiversidade - proteger e/ou recuperar áreas estratégicas para a manutenção 

da biota; Arborização Urbana - incrementar a gestão do meio ambiente urbano 

por meio do planejamento e definição de prioridades para a arborização urbana; 

Educação Ambiental - implementar a educação ambiental no âmbito formal e 

informal em três eixos: formação, capacitação e mobilização da comunidade; 

Cidade Sustentável - estimular o uso racional dos recursos naturais; Gestão das 

Águas - fortalecer a gestão municipal sobre a qualidade da água para 

abastecimento público; Qualidade do Ar - implementar atividades e participar de 

iniciativas que contribuam para a manutenção ou melhoria da qualidade do ar e 

do controle da emissão excedente de gases de efeito estufa; Estrutura Ambiental 

- estimular o fortalecimento das secretarias,  departamentos e diretorias de meio 

ambiente; Conselho Ambiental - estimular o funcionamento regular dos 

Conselhos Municipais de Meio Ambiente. 

O Centro Universitário de Araras – “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, contribui para 

a que as diretivas apresentadas sejam parte do crescimento pessoal de discentes 

e docentes, realizando trabalho de conscientização e campanhas junto à 

http://www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/files/2011/11/Ranking_2015-Cadastrados_16_05.pdf
http://www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/files/2011/11/Ranking_2015-Cadastrados_16_05.pdf
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comunidade acadêmica e munícipes e tendo como ponte entre as políticas 

desenvolvidas pela gestão pública e a instituição, o Professor Hélder Gasperotto, 

que participa como membro da comissão de meio ambiente municipal.  

Na esfera cultural, em consonância com a visão do Centro Universitário de Araras 

– “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, a cidade de Araras apresenta grande 

preocupação com aspectos de desenvolvimento cultural e educacional. Desta 

forma, através das secretarias municipais de Ação Cultural e Cidadania, 

Educação e Esportes e Lazer, desenvolve várias atividades e eventos culturais e 

educacionais na cidade, incentivando o crescimento e amadurecimento 

intelectual e de cidadania dos munícipes. 

Diversos festivais de música, salões de arte, como o SAAP – Salão Ararense de 

Artes Plásticas e feiras, como a Feira do Estudante, da qual o Centro Universitário 

de Araras – “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, participa junto à prefeitura, são 

promovidos nos equipamentos urbanos culturais, esportivos e de bem-estar, tais 

como o Centro Cultural de Araras “Leny de Oliveira Zurita”, a Casa da Cultura, 

o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), o Lago Municipal “Fábio da Silva 

Prado” e Ginásio de Esporte “Nelson Ruegger”. 

 

Festival Cultural de Araras - SAAP 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Araras, 2014. 
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N) Breve Histórico da IES 
As atividades acadêmicas de nível superior, mantidas pela Associação 

Educacional de Araras, entraram em funcionamento no início da década de 70, 

com a criação da Faculdade de Ciências e Letras de Araras, nascida da 
experiência de um grupo de professores idealistas. Anteriormente, em 1953, 

esse mesmo grupo já havia fundado um estabelecimento de ensino secundário, 
denominado Colégio Comercial Conde Silvio Álvares Penteado, sensíveis às 

necessidades da juventude local e da região, que ansiava por oportunidades 
para realizar a formação escolar e profissional, para ingresso no mercado de 

trabalho que a cada dia se intensificava com o forte desenvolvimento da 
indústria e comércio e demais setores componentes do progresso regional. 

A então Faculdade de Ciências e Letras de Araras, criada em 1971, após 33 anos 
de ininterruptas atividades, deu origem, em 2004, ao Centro Universitário de 

Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR, credenciado pela Portaria Ministerial no. 
2.687, de 02/09/2004, publicada no Diário Oficial da União em 03/09/04. O 

UNAR obteve seu Recredenciamento através da Portaria MEC 1450, DE 
14/11/2017, publicada no DOU em 16/11/2017. 

Naquela ocasião, usufruindo da autonomia concedida pelo novo status de 

instituição universitária, o CONSU - Conselho Universitário aprovou em 2005 a 

criação de cursos de bacharelado e licenciatura, tendo iniciado as primeiras 

turmas: 

NO ANO DE 2008 

De Bacharelado: 

1. Engenharia de Produção 

 

NO ANO DE 2010 

De Bacharelado: 

1. Engenharia Civil 

CST: 

1. Logística 

De Licenciatura 

1. Filosofia 

2. Sociologia 

 

NO ANO DE 2014 

De Bacharelado: 

1. Engenharia Agronômica 

CST: 

1. Gestão em Recursos Humanos 
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Atualmente, os cursos ofertados pela IES na modalidade presencial são:  

 

• Bacharelado:  

1. Administração  

2. Direito 

3. Arquitetura e Urbanismo 

4. Engenharia Civil 

5. Engenharia de Produção 

6. Engenharia Agronômica 

7. Nutrição 

  

• Tecnologia:  

1. Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos  

2. Curso Superior de Tecnologia em Logística  

3. Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia 

 

No ano de 2010, através da Portaria nº 403/2010, de 01/04/2010, publicada no 

DOU em 05/04/2010, o Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - 

UNAR foi credenciado para oferta de Educação a Distância. Na modalidade de 

EaD, são ofertados os seguintes cursos:  
 

• Licenciatura:  

1. Pedagogia  

2. Artes Visuais  

3. História  

4. Geografia  

5. Letras – Português/Inglês  

6. Letras – Português/Espanhol  

7. Filosofia  

8. Sociologia  

  

• Bacharelado:  

1. Administração  

2. Ciências Contábeis  

3. Engenharia Civil 

4. Engenharia de Produção 

5. Teologia 
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• Tecnologia:  

1. Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos  

2. Curso Superior de Tecnologia em Logística  

  

No âmbito da pós-graduação oferecemos mais de 30 cursos de Especialização, 

tanto em Lato Sensu, quanto MBA. 

Atualmente, encontram-se matriculados no UNAR 5.988 alunos, sendo 888 nos 

Cursos presenciais e 4.900 alunos nos de modalidade EaD. Na pós-graduação, 

estão matriculados 200 alunos. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 
A) Nome do Curso 

Bacharelado em Engenharia de Produção. 
 

B) Nome da Mantida 

Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR.  
Código MEC: 0125 

 
C) Endereço de funcionamento do Curso 

Sede: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP: 
13.603-112 – Araras/SP. 

 
D) Justificativa para a criação/existência do curso, com dados 

socioeconômicos e socioambientais da região 
O curso de Engenharia de Produção iniciou sua primeira turma em janeiro de 

2008 e surgiu em resposta às sinalizações do mercado ararense e seu entorno 
regional, o qual exigia o aprimoramento de um profissional que alinhavasse seus 

conhecimentos técnicos e gerenciais de uma forma objetiva e que estivesse em 
consonância com as necessidades regionais. 

Inicialmente restrita a ambientes industriais, a atuação do Engenheiro de 
Produção expandiu-se e, hoje, diante das modificações de mercado observadas 

nas últimas décadas, este profissional é solicitado, nas diversas áreas 
produtivas, tais como, empresas de serviços e instituições não empresariais, 

segmentos de suco sucroacoleiros, automotivos, alimentícios entre outros. É 
bastante comum, também, engenheiros de produção atuando em instituições 

financeiras, rede hoteleira, em hospitais, na administração pública e em 
organizações não governamentais. 



    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção 
 

15 | P á g i n a  
 
 

 

 

O caráter multidisciplinar e a visão sistêmica, aliada a uma base de formação 
típico das engenharias, marcam a formação desse profissional que contribui 

fortemente para sua habilidade de atuação, em qualquer área de uma empresa, 

seja na produção, na administração ou na gestão corporativa. Assim, a sua 
formação dota-o de capacidade para entender as preocupações técnicas comuns 

à engenharia e, concomitantemente, ligá-las aos problemas financeiros e 
organizacionais que marcam a área de administração produtiva, manufatureira 

entre outros. 

Segundo a definição da ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia de 
Produção), compete à Engenharia de Produção o projeto, a operação, a melhoria 

e a manutenção de sistemas produtivos integrados de bens e serviços, 
envolvendo homens, materiais, tecnologia, informação e energia. Compete 

ainda especificar, prever e avaliar os resultados obtidos destes sistemas para a 

sociedade e para o meio ambiente, recorrendo a conhecimentos especializados 
da matemática, física, ciências humanas e sociais, conjuntamente com os 

princípios e métodos de análise e projeto da engenharia. 

Pelo perfil discutido, percebe-se a importância desse profissional na atual 
conjuntura econômica e produtiva regional pois, o engenheiro de produção vê a 

fábrica como um sistema e, portanto, é capaz de entender a interconexão entre 
as partes desse sistema bem como do seu ambiente externo. 

A atuação desse profissional é de suma importância para o desenvolvimento da 
região de Araras, uma vez que a competitividade de um parque industrial está 

associada à sua capacidade e rapidez em incorporar tecnologia, qualidade e 
produtividade à sua produção e a seus produtos. Pode-se afirmar que o tema 

central de estudo da Engenharia de Produção é, justamente, os meios e as 
ferramentas para se atingirem esses objetivos.  

Destacando-se a relação do curso para a cidade e o entorno, bem como a 

aplicabilidade das competências e habilidades desenvolvidas no curso, cabe, 

então, salientar que o engenheiro de produção que se formar no Centro 
Universitário de Araras – “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, conseguirá ter uma visão 

ampla de negócio e criará novos espaços de ampliação dos horizontes técnicos 
– empresariais da região e seu entorno, cumprindo, assim, a sua função sócio 

industrial de uma maneira concreta. 

Passa-se, agora, a considerar o curso diante da realidade da região de Araras 
que é um município de 118.898 habitantes, segundo o último Censo do IBGE. 

Localiza-se numa área densamente povoada e altamente desenvolvida, 
pertencendo ao Aglomerado Urbano de Piracicaba, recentemente criado por ato 
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do Governo do Estado e que abrange 1,3 milhões de habitantes, o que 
representa 3,17% dos habitantes do Estado de São Paulo. 

A Aglomeração de Piracicaba está constituída pelo agrupamento dos municípios 
de Águas de São Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charqueada, Conchal, 

Cordeirópolis, Corumbataí, Elias Fausto, Ipeúna, Iracemápolis, Leme, Limeira, 
Mombuca, Piracicaba, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa 

Gertrudes, Santa Maria da Serra e São Pedro. 

Nessa região, estão localizadas algumas das principais empresas brasileiras de 

médio e grande porte. Trata-se de uma região altamente industrializada e com 
um setor de prestação de serviços para essas empresas altamente 

desenvolvidos. 

A própria cidade de Araras é um exemplo disso, pois possui 144 empresas de 
médio e grande porte, com destaque para a principal fábrica da Nestlé no Brasil 

e para a Usina São João. No Aglomerado Urbano de Piracicaba, destacamos a 
cidade de Rio Claro, sede de empresas como a Wirlpool e a Tubos e Conexões 

Tigre; Limeira, que sedia grandes empresas do ramo de autopeças (ZF do Brasil 
e Arvin Meritor Fumagalli); Piracicaba, que sedia empresas como a Caterpillar 

do Brasil, a fábrica da Hyundai do Brasil e a Raízen, joint venture formada pelas 

empresas Shell e Cosan. A região também concentra 60% da produção nacional 
de pisos e revestimentos, destacando-se, ainda, várias usinas de açúcar e álcool. 

Essas empresas necessitam do desenvolvimento e da formação de profissionais 

na área de manufatura, logística, serviços e necessitam de profissionais que 
deem condição para a otimização de fluxo de produtos destas empresas. 

Além disso, a região tem um alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 
indicador que aponta, indiretamente, para a demanda em ensino superior. Se 

tomarmos somente o município de Araras, teremos o seguinte IDH: 

• Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,828 

• IDH-M Renda: 0,763 

• IDH-M Longevidade: 0,827 

• IDH-M Educação: 0,894 

Na composição do IDH-M Educação, temos um dado muito interessante da faixa 
etária de 15 a 24 anos, em que se concentra a população alvo do ensino superior, 
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a taxa de analfabetismo é de apenas 1,2%, com um alto índice de egressos do 
ensino médio que têm sua oferta universalizada em toda a região. Numa análise 

de ofertas similares por outras Instituições de Ensino Superior, o curso de 

Engenharia de Produção, considerando-se um raio de, aproximadamente 150 
quilômetros, é oferecido em apenas 6 municípios da região de Araras. 

Alie-se aos dados acima o fato de a sociedade atual ser caracterizada por uma 

vertiginosa busca de melhorias em seus sistemas, políticos, sociais, econômicos, 
ambientais, empresariais, dentre outros, o que requer profissionais altamente 

qualificados, para a produção e gerenciamento de produtos com menor preço, 
mas sem perder de vista a qualidade; profissionais capazes de detectar 

problemas, refletir sobre eles, questioná-los e propor soluções adequadas, 
preservando o meio ambiente. 

O Centro Universitário de Araras – “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, ciente da 
realidade local e de seu entorno, sem desconsiderar o nacional, pretende 

colaborar, oferecendo o curso de Engenharia de Produção, cuja meta é a 
formação de um profissional dotado de conhecimentos e pautado pela ética e 

pelo respeito humano, para o setor de produção.  
 

Relação dos postos de trabalho com o perfil profissional de conclusão 

O discente formado pelo Centro Universitário Araras “Dr. Edmundo Ulson” no 
curso de Engenharia de Produção possui uma atribuição em pesquisa 

operacional, com senso crítico e ético, projetando, implementando sistemas de 
fluxo produtivo para inúmeros setores produtivos, operando, otimizando e 

mantendo sistemas integrados de produção de bens e serviços, envolvendo 

homens, materiais, tecnologias, custos e informação. 

Sendo a Engenharia uma ciência que deve sempre favorecer o progresso e o 

bem estar da humanidade, o engenheiro de produção formado pelo Centro 
Universitário Araras “Dr. Edmundo Ulson” deverá estar apto para encarar de 

uma maneira profissional as novas situações e desafios que o mercado 
coorporativos cada dia mais exige. 

No campo da Engenharia, a rapidez com que ocorrem as transformações 
científicas e tecnológicas tem um efeito bastante contundente. E, no âmbito da 

Engenharia de Produção por tratar-se de uma área onde o surgimento das novas 
tecnologias tem repercussão praticamente imediata, o vertiginoso ritmo das 

inovações exige deste engenheiro, a capacidade de compreendê-las e absorvê-
las com rapidez e eficiência. 

Todos esses fatores possibilitam uma formação diferenciada e tornam o aluno 
apto a atuar no mercado de trabalho como Engenheiro de Produção. 
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E) Atos legais do curso 
O Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção foi autorizado pela Portaria 

UNAR nº. 03/2005 de 02/12/2005 e foi reconhecido pela Portaria MEC nº 428, 

de 30/08/2013, publicada no DOU em 03/09/2013.  

 

F) Número de vagas pretendidas ou autorizadas 
De acordo com a Portaria UNAR nº 06/2017, publicada em 03/03/2017, o Curso 

de Engenharia de Produção possui 40 vagas autorizadas. 
 

G) Turnos de funcionamento do Curso 
O Curso funciona no período noturno. 

 
H) Carga horária total do curso (em horas e em horas/aula) 

O Curso tem carga horária total de 3.600 horas, distribuídas em 3.000 horas de 
atividades teórico-práticas, 400 horas de Estágio Curricular obrigatório e 200 

horas de Atividades Complementares. O curso atende plenamente a Resolução 
CNE/CES 02, de 18/06/2007, que dispõe sobre a integralização e duração dos 

cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 
 

I) Tempo mínimo e máximo para integralização 

O tempo mínimo para a integralização do curso é de 10 semestres e o máximo, 
15 semestres. 

 
J) Identificação do coordenador do curso 

O Curso está sob a coordenação do Professor Mestre Sandro Luiz de Carvalho 
Neves. 

 

K) Perfil da Coordenador do Curso 
 

Mestre em Engenharia de Produção, graduado em 
Engenharia de Produção Mecânica, ambos pela Universidade 

Metodista de Piracicaba. Atuou como docente e coordenador 
durante 10 anos na parte acadêmica, onde foi coordenador 

de curso de Engenharia de Produção, Engenharia Civil e 
Engenharia Mecânica. Responsável pelo planejamento 

orçamentário dos cursos, desenvolvimento dos discentes, 
cursos preparatórios, projetos sociais entre outros afins.  

Em sua trajetória coorporativa ao longo de 14 anos, trabalhou em empresas de 
bens de capital dos segmentos: automotivo, redutores de velocidade, máquinas-

ferramenta e caldeiraria fina. Gerenciamento do planejamento estratégico de 
compras técnicas e elaboração dos cronogramas de produção. 
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L) Composição, titulação, regime de trabalho e permanência sem 
interrupção dos integrantes do NDE 

O NDE do Curso é composto por 05 docentes, 80% deles possui titulação 

acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e todos são 

contratados em regime de trabalho de tempo parcial ou integral. O tempo médio 

de permanência no NDE, sem interrupção, é de 3 anos, conforme apresenta a 

tabela abaixo: 

Docente Titulação 
Regime 

Trabalho 
Link Lattes 

Alessandro Caetano F. de 

Mello 

Especialista Parcial http://lattes.cnpq.br/47518947227

98827  

José Antonio Vargas Bazan 
Doutor Parcial 

http://lattes.cnpq.br/32577250053

28856 

Luiz Henrique Oliani 
Mestre Parcial 

http://lattes.cnpq.br/00130208539

39023 

Sandro Luiz de Carvalho 

Neves 
Mestre Parcial 

http://lattes.cnpq.br/42340688917

52531  

Wdson de Oliveira 
Mestre Integral 

http://lattes.cnpq.br/64454317588

86614  

 

M) Tempo médio de permanência do corpo docente no curso 

O tempo médio de permanência docente no Curso é de 6 anos. 

 

Docente Titulação 

Tempo de 

Permanência no curso 

(anos) 

1. Alessandro C. Fernandes de Mello Especialista 02 

2. Alessandro Giani Pattaro Especialista 05 

3.  Fernando Braga de Souza Mestre 05 

4.  José Antonio Vargas Bazan Doutor 05 

5.  José Leonardo Takahashi Mestre 03 meses 

6. Luiz Henrique Oliani Mestre 12 

7. Sandro Luiz de Carvalho Neves Mestre 05 meses 

8. Wlamir José Paschoalino Mestre 07 

9. Wdson de Oliveira Mestre 10 

10. Vera Lucia M. Xavier da Silva Doutora 10 

 

 

http://lattes.cnpq.br/4751894722798827
http://lattes.cnpq.br/4751894722798827
http://lattes.cnpq.br/3257725005328856
http://lattes.cnpq.br/3257725005328856
http://lattes.cnpq.br/0013020853939023
http://lattes.cnpq.br/0013020853939023
http://lattes.cnpq.br/4234068891752531
http://lattes.cnpq.br/4234068891752531
http://lattes.cnpq.br/6445431758886614
http://lattes.cnpq.br/6445431758886614


    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção 
 

20 | P á g i n a  
 
 

 

 

N) Disciplinas ofertadas no curso em língua estrangeira 
O Curso não possui disciplinas ofertadas em língua estrangeira 

 

O) Relação de convênios vigentes do curso com outras instituições 
Agentes Integradores de Estágio 

CIEE – Centro de Integração Empresa Escola 

CIN – Centro de Integração de Estudantes 

CEINEE – Centro de Integração Nacional de Estágios para Estudantes 

EDUCARE – Educação, Trabalho e Cidadania 

ICAE – Instituto Coroados de Aprendizagem e Estágio 

IEL – Instituto Euvaldo Lodi São Paulo 

Prefeituras Municipais 

Prefeitura Municipal de Leme 

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 

Prefeitura Municipal de Rio Claro 

Prefeitura Municipal de Catanduva 

Instituições Públicas 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE 

Diretoria de Ensino da Região de Santo Anastácio 

Empresas Privadas 

Nestlé Brasil Ltda 

MG Empreiteira e Construtora Ltda 

ACIA - Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras 

DPA - Dairy Partners Americas 

Banco Santander Brasil AS 

Plannus Incorporadora 

Geverson Rodrigo Anastácio 

Instituições de Ensino 

Universidade Federal de São Carlos 

Universidade Estadual de Campinas 

Faculdade São Leopoldo Mandic  

Universidade de São Paulo 

Conselho de Classe 

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
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DIMENSÃO 1. Organização Didático-Pedagógica 

 

1.1 Contexto Educacional 
Cumpre-nos assinalar que o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de 

Produção tem como meta participar da consolidação da função social da IES no 

que diz respeito ao seu desempenho em ensino, pesquisa e extensão e levar em 

consideração o perfil do ingressante no ensino superior. Sobre esse aspecto, os 

nortes aqui fixados buscam propiciar a esse grupo uma possível participação 

ativa e transformadora da realidade em que vivem. Pretende-se, portanto, 

formar profissionais comprometidos com seu contexto social.  

No tocante às políticas de ensino, o ponto de partida foram os documentos legais 

e a autoavaliação, realizada a partir da CPA e do exame do relatório de 

desempenho dos alunos presenciais no ENADE, o que motivou a reelaboração 

do antigo Projeto pedagógico do curso. Considerou-se, também, a necessidade 

de contratação de docentes titulados, para a composição do quadro social.  

As políticas de pesquisa e extensão são articuladas com as atividades da 

Coordenadoria de Pesquisa e Extensão-COOPEX, que propicia, semestralmente, 

atividades diversas, tais como: Congresso de Iniciação Científica, realizado 

anualmente pela IES, Oficinas, Visitas Técnicas, Cursos de Extensão e Debates.  

O projeto prevê uma metodologia em que o ensino, a exploração e extensão 

caminhem lado a lado. Mais do que transmissão de conteúdos teóricos, fixam-

se práticas pedagógicas com predomínio do caráter dialógico entre 

professor/aluno a respeito de assuntos relevantes ao curso. Para tanto, as aulas 

expositivas são ministradas, porém, com auxílio de recursos de multimídia; 

seminários e discussão de problemas. Os conteúdos teóricos ministrados 

constituem embasamento para desenvolver a capacidade de explicar, descrever, 

analisar, refletir e propor soluções, com vistas, no mínimo, de minimização dos 

problemas elencados.  

É inegável o processo de transformação por que passa a sociedade na 

atualidade, o que exige redirecionamentos, compatibilizações e adequações de 

valores em consonância com essa nova ordem que se nos apresenta. Neste 

cenário, as instituições de ensino não estão isentas, justamente, pelo seu papel 

essencial para o desenvolvimento do país e para o resgate da cidadania. 

Com base nas considerações acima, dirigentes e corpo docente iniciaram um 

processo de reflexão e de proposituras com vistas a aprimorar e atualizar 

conceitos de cursos e de currículo para responder às novas exigências 
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educacionais. Seguiram-se discussões e ponderações até que se chegasse a um 

consenso: concepção de currículo e necessidade de flexibilização curricular.  

No que diz respeito ao conceito de currículo, consideraram-se as exigências do 

mercado de trabalho de um profissional com formação completa e complexa, 

que não se restringisse a uma especialidade, mas que fosse capaz de integrar 

partes e promover mudanças na localidade em que vive. Vale dizer que esse 

mesmo mercado de trabalho não se apresenta estagnado e fechado em um 

modelo único de profissional, mas acompanha os avanços tecnológicos e de 

conhecimentos. A flexibilização curricular prevista está alicerçada: 

• Na ideia de que um curso é um percurso, podendo ter alternativas na sua 

trajetória; 

• Na possibilidade de o aluno, além de sua formação específica, possuir uma 

formação específica área de engenharia de produção; 

• Na ideia de um currículo articulado com conhecimentos que extrapolam 

áreas específicas; que além de aquisição de conteúdos preveja habilidades e 

atitudes. 

A consecução das propostas acima só se efetivará a partir da flexibilização 

horizontal e vertical, conforme se explicita abaixo. Na flexibilização vertical há 

que se levar em conta conteúdos integrantes de Formação Básica; conteúdos 

profissionalizantes de Formação Específica. Quanto à flexibilização horizontal, a 

sua consecução dar-se-á por meio de semanas de estudos, palestras, 

conferências, visitas técnicas a empresas da região que são programadas ao 

longo do tempo. 

De maneira geral, a flexibilização curricular prevista neste projeto pedagógico 

procura assegurar um curso de graduação que seja uma etapa inicial de uma 

educação que se pretenda continuada; a interdisciplinaridade; uma formação 

integrada à realidade social; articulação entre teoria e prática de ensino, 

pesquisa e extensão serão metas a serem atingidas. 

Pelo exposto acima, deve-se compreender a flexibilização curricular como nova 

relação de aprendizagem, articulada à exploração, à investigação e que oferece 

contribuições para a operacionalização do Projeto Político Pedagógico, em que 

ocorra: 

 Avaliação processual – A flexibilização exige um controle e um 

acompanhamento contínuo pelos professores e, sobretudo, pelo Colegiado 

de Curso, razão pela qual nas reuniões de colegiado do curso tem-se 

procurado, quando da elaboração dos conteúdos programáticos, ajustes 
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para que se possa propiciar um exercício abrangente de todas as 

disciplinas do período e entre períodos diferentes, procurando mostrar aos 

alunos uma visão sistêmica da sua ação, quer seja pelas ações técnicas, 

artísticas, ambientais e sociais.  

 Visão do currículo como conjunto de atividades intencionalmente 

desenvolvidas para o processo formativo. 

Tratar da interdisciplinaridade, de forma alguma, pressupõe a criação de novas 

disciplinas, mas implica a utilização de conhecimentos de várias disciplinas com 

vistas à resolução de um problema concreto ou ainda a percepção de um 

determinado fenômeno por meio de diferentes pontos de vista. 

Além da discussão de temáticas comuns a várias disciplinas, a 

interdisciplinaridade prevista nesse projeto pedagógico procura a busca da 

unidade em termos de prática docente, cuja meta deve ser o desenvolvimento 

de competências e habilidades relacionadas ao ensino e à pesquisa que atendem 

as exigências presentes no Curso Engenharia de Produção.  

 

1.2 Políticas institucionais no âmbito do curso 

A elaboração do projeto pedagógico levou em consideração, além das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Bacharelado de Engenharia, os nortes 

fixados no PDI e PPI.  

Nessa perspectiva, a missão, os princípios e objetivos da IES encontram-se em 

coerência com os dados assentados para o Curso de Bacharelado de Engenharia 

de Produção.  

Por isso, a meta é um ensino calcado na ação-reflexão-ação; um ensino 

contextualizado e que enfoque a pesquisa como forma de se aliar teoria e 

prática; um ensino, cujos conteúdos ministrados estejam em consonância com 

as exigências da atualidade e que se reverta em benefício da sociedade; um 

ensino em que o aluno se torne autônomo, crítico e reflexivo diante dos 

problemas do mundo, reconhecendo e valorizando os elementos da identidade 

local e regional em que se insere e construindo uma identidade profissional que 

o conduza a uma prática ética, responsável, orientada pelo princípio da 

alteridade e comprometida com a transformação. 
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1.3 Objetivos do Curso 

Como objetivos gerais do Curso de Engenharia de Produção a comunidade 

acadêmica da UNAR, representada por professores integrantes do NDE, alunos 

e administração propõem capacitar o profissional em habilitação única; 

incentivar o pensamento reflexivo e o espírito científico, na busca do 

conhecimento sobre a estrutura e funcionamento das necessidades humanas, e 

notadamente aquelas voltadas para a habitação de interesse social, visando a 

contribuir, em particular, com a sociedade regional e, em sua projeção de 

alcance, com a sociedade brasileira. 

Oferecendo aos discentes do curso base sólida de conhecimentos, competências 

e habilidades que oportunizem o desenvolvimento da aprendizagem, 

fomentando assim, realização de seus projetos de vida, desenvolvimento 

profissional na carreira escolhida, seja pública ou privada. 

Desta maneira, o discente de engenharia de produção, passará a evoluir nas 

questões tecnológicas dos diversos setores produtivos o que permitirá o 

aumento do grau da atividade industrial, resultando na modernização do parque 

industrial e na sua adequação à produção de bens de melhor qualidade, a um 

custo menor, com desempenho e confiabilidade crescentes. Com está 

perspectiva irreversível, constatada não somente nos países altamente 

industrializados, mas também nos países emergentes.  

É notória a carência do país de profissionais formados e atualizados em novas 

metodologias organizacionais para o desenvolvimento do parque industrial e de 

serviços que possam vislumbrar a formação de um número crescente de 

profissionais, com as necessidades exigidas do mercado de trabalho da 

engenharia de produção no país. Assim, fica claro que o Curso de Engenharia de 

Produção propõe o desenvolvimento das habilidades técnicas, humanas e 

conceituais dos discentes do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” 

– UNAR. 

O Curso de Engenharia de Produção, objetiva levar os discentes pelas vias do 

aprimoramento de suas habilidades de aprendizado bem como sua capacidade 

de pensar, definir e identificar soluções de situações complexas, provocando no 

discente, um ato contínuo de propor soluções novas para resolver problemas de 

ordem técnica organizacional. 
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Objetivos específicos  

O curso de Engenharia de Produção tem como objetivo específico habilitar e 

capacitar tecnicamente, o discente na direção do desenvolvimento das 

atividades relacionadas à Engenharia de Produção. Assim, o discente do curso 

de poderá desempenhar funções gerenciais e de liderança administrativa em 

todos os níveis organizacionais. 

É objeto do curso os seguintes pontos: 

- Incentivar o desenvolvimento de pesquisas no setor; 

- Formar profissionais capazes de solucionar problemas técnicos operacionais 

nas indústrias; 

- Fazer análise dos problemas de estoques utilizando conhecimentos da área de 

produção; 

- Solucionar problemas de otimização produtiva realizado através de 

ferramentas sistêmicas (Análise em Pesquisa Operacional); 

- Qualificar a indústria regional, agregando valor a produção primária. 

 

1.4 Perfil Profissional do Egresso 

O perfil do egresso formado pelo Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo 

Ulson” – UNAR, em Engenheiro de Produção, se fundamenta no aprimoramento 
organizacional e operacional dos sistemas de produção de bens e serviços. 

Sendo a engenharia uma ciência que deve fomentar o progresso e o bem estar 
da humanidade, o engenheiro de produção formado pelo Centro Universitário de 

Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, estará preparado para novas análises e 
resolver problemas de fórum analítico em pesquisa operacional. Desta maneira, 

nosso egresso implementará de uma forma rápida as transformações científicas 
e tecnológicas que vem caminhando ao longo da história produtiva de região de 

Araras. 
Neste cenário, o profissional que se formará nesta instituição terá uma formação 

especializada em pesquisa operacional, que possibilitará a adaptação 
manufatureira da região às novas exigências mercadológicas, de maneira sólida 

às demandas deste mercado de trabalho regional. 
O perfil do egresso do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – 

UNAR, está em consonância com as diretrizes da Associação Brasileira de 

Engenharia de Produção (ABEPRO), onde sugere de maneira enfática a 
importância do engenheiro de produção que deverá ser capacitado para ser um 

profissional que identificará, uma maneira de formular e solucionar problemas 
ligados às atividades de projeto, operação e gerenciamento do trabalho e de 

sistemas de produção de bens e serviços.  
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Competências e habilidades desejadas do egresso 

A definição de área de atuação do profissional formado no curso de engenharia 
de produção vem de encontro com as suas das competências e habilidades 

necessárias para o bom desempenho profissional. Tornando este tipo de egresso 
um profissional robusto e atuante nas diversas áreas produtivas as quais 

competem seguintes competências gerenciais a serem discorridas a seguir: 
 

COMPETÊNCIAS GERAIS 

Determinam o que o aluno deve conhecer bem para ser capaz de desempenhar 
suas funções na área de atuação em que está sendo formado. 

 

Saber Agir Saber o que fazer, como agir, como escolher 

e como decidir 

Saber Mobilizar O engenheiro de produção, deve possuir a 
expertise de mobilizar os recursos humanos, 

financeiros, materiais procurando criar a 
sinergia natural destes recursos de maneira 

plena. 

Saber Aprender O engenheiro de produção, procurar sempre 

analisar, o trabalho a ser executado, tendo 
em vista, rever os modelos mentais 

existentes para então poder promover novos 

tipos de modelos experenciados de modelos 
anterior otimizando de uma maneira ampla 

novos modelos. 

Saber Comprometer-se O engenheiro de produção, é um profissional 

responsável para assumir os ricos e 
consequências de suas ações que foram 

analisadas em seu planejamento o que faz 
com que este profissional, seja engando no 

comprometido com a visão da organização 
como um todo. 

Saber assumir a 

Responsabilidade 

O profissional de engenharia de produção, 

assumi os riscos de suas ações que foram 
planejadas. Com isto, este profissional, 

sempre assumi as consequências destas 
ações visando sempre o desenvolvimento 

das organizações. 
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Ter visão estratégica A engenharia de produção, tem como objeto 

principal, o entendimento da missão da 
organização, bem como o compreensão do 

negócio da organização que visando 
identificar as oportunidades de melhorias 

internas e externas da organização. 

 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 

O formando em engenharia de produção, é um profissional que tem como objeto 
principal o bom conhecimento adquirido no decorrer do curso visando aplicar os 

métodos, processos absorvidos no decorrer do curso e ser capaz de responder 
de uma maneira analítica às situações concretas encontradas na realidade 

profissional, na forma de um produto, tais como maquete, laudo, projeto, 
procedimento, entre outros. Para tanto este deverá ter em seu bojo as seguintes 

competências: 
 

1 Dimensionar e integrar recursos físicos, humanos e financeiros, a 

fim de produzir, com eficiência o menor custo, considerado 
possibilitando desta maneira o melhoramento contínuo dos 

processos produtivos 

2 Fomentar de uma maneira lógica e precisa a utilização dos recursos 

matemáticos e estatísticos e construindo assim modelos e sistemas 
de produção que possam auxiliar de uma maneira direta as tomadas 

de decisões. 

3 Implementar o aperfeiçoamento de sistemas e processos que 
advieram do planejamento básico estruturante de um processo 

produtivo que será de aperfeiçoado através dos estudos elaborados 
da situação problema apresentado levando a otimização ótima do 

processo produtiva da organização levando em consideração sempre 
os limites e as características das áreas envolvidas. 

4 Prever analiticamente as demandas produtivas e selecionar o 
conhecimento científico e tecnológico dos produtos melhorando a 

sua característica funcional. 

5 Implementar conceitos e técnicas da qualidade em todo o sistema 
produtivo, visando aprimorar seus aspectos tecnológicos e 

organizacionais, desenvolvendo os apreçamentos dos produtos e 
processos produtivos, vislumbrando a produção normas e 

procedimentos de controle e auditoria. 

6 Vislumbrar a evolução dos cenários produtivos, sincronizando de 
forma plena a interação entre as organizações e os seus impactos 

sobre a competitividade. 
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7 Observar, e analisar os avanços tecnológicos, pleiteando a 

organização do pleito produtivo colocando-os a serviço da demanda 
das empresas e da sociedade. 

8 Entender a inter-relação dos sistemas produtivos com o meio 
ambiente, reconhecendo de uma maneira racional, à utilização de 

recursos escassos, bem como, criar uma política que se adeque as 
condições ideais de descarte de resíduos e rejeitos, que atendam as 

exigências das políticas de sustentabilidade. 

9 Gerar e utilizar indicadores de desempenho, que possam ser 
analisados num sistemas de custeio, bem como possam, ser alvos 

de avaliação de viabilidade econômica e financeira de projetos 

10 Otimizar o fluxo de informações das organizações produtivas 

utilizando tecnologias adequadas, para o seu gerenciamento. 

 

1.5. Estrutura Curricular 

A matriz curricular fixada para o Curso de Engenharia de Produção do Centro 

Universitário Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR, segundo os pressupostos 
legais pertinentes ao Curso, possui carga-horária total de 3.600 (três mil e 

seiscentas) horas, das quais 3.000 são de atividades teórico-práticas, 200 
(duzentas) horas são referentes às Atividades Complementares e 400 

(quatrocentas) horas referem-se ao Estágio Supervisionado. 
Há que se destacar, ainda, o conjunto de atividades integradoras da estrutura 

curricular, visando ao relacionamento entre conteúdos curriculares e atividades 
práticas. Assim, há disciplinas que preveem conteúdos teóricos e atividades 

práticas laboratoriais, que são coerentemente agregados conteúdos e atividades 
práticas. 

O curso atende plenamente às DCN’s, sendo que 32% da carga horária do curso 
contempla os conteúdos básicos, 30% corresponde ao núcleo profissionalizante 

e 38% corresponde aos conteúdos específicos. 
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MATRIZ CURRICULAR – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

1º. semestre 

Disciplinas 

teórico-

práticas 

(h/a) 

Atividades 

práticas 

(horas) B
á
s
ic

o
 

P
r
o

fi
s
s
io

n
a
li
-

z
a
n

te
 

E
s
p

e
c
íf

ic
o

 

Teoria Geral da Administração 60   60     

Matemática Básica 60   60     

Desenho Básico 60     60   

Leitura e Produção Textual (EAD) 60   60     

Introdução à Engenharia  60   60     

Química Geral e Analítica 60   60     

Atividades Complementares I   50      

Sub-total 360 50       

2 º. semestre           

Desenho Técnico (2D e 3D) 60     60   

Cálculo Diferencial 60   60     

Probabilidade e Estatística 60   60     

Gestão de Serviços 60     60   

Meio Ambiente e Sustentabilidade (EAD) 60   60     

Empreendedorismo 60   60     

Atividades Complementares II   50       

Sub-total 360 50       

3 º. semestre           

Cálculo Integral  60   60     

Álgebra Linear e Geometria Analítica 60   60     

Administração do Sistema de Informação 60       60 

Eletricidade e Magnetismo 60   60     

Matemática Financeira 60     60   

Relações Étnico-Raciais, Diversidade e 

Direitos Humanos (EAD) 
60   

60     

Atividades Complementares III   50      

Sub-total 360 50       

4 º.  semestre           

Mecânica dos Sólidos 60   60     

Projeto de Rotas e Mapeamentos 60       60 

Gestão Financeira e Orçamentária 60       60 

Planejamento do Processo 60       60 

Ergonomia e Segurança do Trabalho (EAD) 60     60   
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Gestão da Produção 60       60 

Atividades Complementares IV   50      

Sub-total 360 50       

5 º.  semestre           

Metrologia Industrial 60     60   

Fenômenos de Transporte  60   60     

Materiais de Construção Mecânica  60     60   

Organização, Sistemas e Métodos 60       60 

Mecânica Aplicada  60   60     

Logística Empresarial (EAD) 60       60 

Sub-total 360         

6 º.  semestre           

Planejamento, Programação e Controle de 

Produção 
60   

    60 

Termodinâmica 60   60     

Resistência dos Materiais 60     60   

Gestão da Qualidade 60     60   

Gestão de Projetos 60       60 

Gestão de Pessoas (EAD) 60     60   

Sub-total 360         

7 º.  semestre           

Gestão Estratégica de Custos 60       60 

Desenvolvimento de Produtos 60       60 

Planejamento Estratégico 60       60 

Pesquisa Operacional Programação Inteira 60       60 

Administração Mercadológica 60     60   

Logística Reversa e Internacional (EAD) 60     60   

Estágio Supervisionado I    100      

Sub-total 360 100       

8 º.  semestre           

Projetos de Instalações Industriais: Fábrica 

e Layout 
60   

    60 

Gestão da Manutenção Industrial 60     60   

Lean Seis Sigma 60     60   

Pesquisa Operacional Programação Fluxo de 

Redes 
60   

    60 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 60     60   

Negociação e Administração de Conflitos 

(EAD) 
60   

    60  

Estágio Supervisionado II    100      

Sub-total 360 100       
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9 º. semestre           

Modelagem de Sistemas Dinâmicos 60       60 

Projeto de Plantas Industriais 60       60 

Análise de Risco 60       60 

Processos Estocásticos  60       60 

Tecnologias e Sistemas Produtivos 60       60 

Ética e Legislação Profissional (EAD) 60   60     

Estágio Supervisionado III   100      

Sub-total 360 100       

10 º.  semestre           

Controle Estatístico da Qualidade 60     60   

Gestão de Recursos Naturais e Energéticos 60     60   

Canais de Distribuição e Intermodalidade de 

Transportes 
60   

    60 

Manufatura Avançada 60       60 

Noções de Direito (EAD) 60   60     

Trabalho de Conclusão de Curso 60     60   

Estágio Supervisionado IV   100   100   

LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais (*) 

Optativa 
    

      

Sub-total 360 100       

TOTAL GERAL 3.600 600 32% 30% 38% 

 

Resumo da Carga Horária Hora-Aula Horas 

Descrição   

Atividades Teórico-práticas 3.600 3.000 

Atividades Complementares - 200 

Estágio Supervisionado - 400 

TOTAL DO CURSO - 3.600 

* Optativa 60 50  

Mínimo exigido para Curso Bacharelado (Resolução CNE/CES 02-2007): 3.600 horas 
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Ementas e Bibliografia 

1ª semestre 

 
 Teoria Geral da Administração 

Ementa 

Administração de Empresas. Contexto Organizacional. O ambiente das 

empresas. A tecnologia e sua administração. Estratégia Empresarial. 

Planejamento da Ação Empresarial. Planejamento Estratégico. Planejamento 

Tático. Planejamento Operacional. Organização Empresarial. Desenho 

Organizacional. Desenho Departamental. Modelagem de Trabalho. Gerência. 

Supervisão. Controle da Ação Empresarial. Controle Estratégico. Controle 

Operacional. Estudo de Casos. Conceitos e análises sobre a macroeconomia. 

Conceitos gerais e fundamentos sobre microeconomia. Fundamentos da 

administração e contexto organizacional. Planejamento e organização 

empresarial. 

 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. RJ: Campus, 2011. 

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. SP: Atlas, 2000. 

______ Teoria geral da administração da revolução urbana à revolução digital. 

SP: Atlas, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

CHIAVENATO, I. Administração nos novos tempos. SP: Campus, 2004. 

MEGGINSON, L. C.; MOSLEY, D. C.; PIETRI Jr., P. H. Administração: conceitos 

e aplicações. SP: Harbra, 1998. 

MOTA, F. C. P. Teoria Geral da administração: uma introdução. SP: Pioneira, 

2010. 

OLIVEIRA,D.P.R.  Teoria geral da administração.   SP: Atlas, 2010. 

ROBBINS,S.R.  Administração: mudanças e perspectivas.  SP: Saraiva, 2000. 

Online 

ABRANTES, J. Teoria da administração: a antropologia empresarial e a 

problemática ambiental. RJ: Inter ciências, 2012. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571932975/pages

/-17 

SILVA, R.O. Teorias da administração. SP: Pearson, 2013. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581431857/pages

/-14 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581431857/pages/-14
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581431857/pages/-14
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 Matemática Básica 

Ementa 

Matrizes. Definição de Matriz. Matriz Retangular. Matriz Coluna. Matriz Linha. 

Matriz Quadrada. Matriz Diagonal. Igualdade de Matrizes. Adição de Matrizes. 

Produto de Matrizes. Determinantes. Determinante de uma Matriz. Ordem de 

um Determinante. Cálculo de Determinante. Propriedades do Determinante. 

Inversão de Matrizes. Propriedades da Matriz Inversa. Sistemas de Equações 

Lineares. Definição e Classificação de Sistemas Lineares. Sistemas de Equações 

Lineares. Solução de um Sistema Linear. Método de Gauss Jordan. Método da 

Matriz Inversa. Vetores. Conceito de Vetores. Operações com vetores. Produto 

escalar. Ângulo entre Dois Vetores. Produto vetorial. Espaços Vetoriais. 

Propriedades dos Espaços Vetoriais. Combinação Linear. Dependência e 

Independência linear. Transformações Lineares. Operadores Lineares. 

Geometria Analítica. A reta. O plano. Distâncias. 

 

Bibliografia Básica 

DANTE,L.R. Matemática: contexto e aplicação. SP: Ática, 2006. 

BONVIOVANNI,V. LEITE, O.R.V. e Lalureano, J.L.T. Matemática (vol. Único).   

SP:Ática, 2007. 

THOMAS, G. B. Cálculo. SP: Addison Wesley, 2002. 1 v. 

 

Bibliografia Complementar 

ALENCAR Filho, E. Teoria elementar dos conjuntos.   SP: Nobel,1990. 

ÁVILA, Geraldo, Cálculo das Funções de uma Variável - Vol, 1, 7 Ed, SP: LTC, 

2003. 

DOLCE, O e POMPEO, J.N.  Fundamentos da matemática elementar: geometria 

plana. SP: Atual ,2005. Vol.9. 

HOFFMANN, L.et al. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações, 11 Ed. SP: 

LTC, 2015. 

IEZZI, G. e MURAKAMI, C.  Fundamentos da matemática elementar: conjunto e 

funções. SP: Atual, 2004. Vol1. 

ONLINE 

OLIVEIRA, C.A.M. Matemática: SP: Intersaberes, 2016. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559721430/pages

/-2 

BARRETO, M.  Trama matemática; princípios e práticas no ensino médio.  SP: 

Papirus, 2013. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530810214/pages

/-2 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559721430/pages/-2
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559721430/pages/-2
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530810214/pages/-2
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530810214/pages/-2
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 Desenho Básico  

Ementa 

Normas e convenções de Desenho Técnico. Construções Geométricas. Sistemas 

de Representações: perspectivas e projeções ortogonais. Cortes. Desenho como 

forma de linguagem. Normalização. Caligrafia. Escalas. Cotagem. Formatos de 

Papel. Tipos de Linhas. Construções Geométricas. Tangências. Concordâncias. 

Sistemas de Projeções. Perspectivas isométricas e cavaleiras. Projeções 

ortogonais de elementos sólidos. Cortes. Total. Meio-corte. Parcial. Composto. 

Desenho com utilização de software. Introdução ao uso de ferramentas 

computacionais de auxílio ao desenho em 2D; Comandos de desenho; Comandos 

de edição e impressão 

 

Bibliografia básica 

BORGERSON, J., LEAKE, J.  Manual de desenho técnico para engenharia. SP:LTC, 

2013 

SILVA, A. et al. Desenho técnico moderno. Lisboa: Editora Lidel, 2012. 

WONG, W.  Princípios de forma e desenho.   SP: Martins fontes, 2001. 

 

Bibliografia complementar 

MANFE, G., POZZA, R, SCARATO, G. Desenho Técnico Mecânico. SP: Hemus, 

2004, v.1. 

MONTENEGRO,G. Desenho de projetos. SP: Blucher, 2012. 

KATORI, R.  Autocad 2016 projetos em 2D.  SP:SENAC, 2015. 

CAMPOS NETTO, C.  AutoCad 2017 para windows.  SP: Saraiva,2017. 

FRENCH, T. E.  Desenho técnico.   SP:Globo, 1966.  

 

Online 

SILVA, A.S.  (org.) Desenho técnico. SP: Pearson , 2014. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543010977/pages

/-8 

ZATTAR, I.C.  Introdução ao desenho técnico.   RJ: Interciências, 2014.  

Disponível em : 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544303238/pages

/1 

 

 

 

 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544303238/pages/1
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544303238/pages/1
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 Leitura e Produção Textual (EAD) 

Ementa 

A disciplina tem como objetivo principal fazer com que o aluno possa fazer a 

relação entre linguagem oral e escrita. Para isso, é importante fazer com que 

este identifique as funções da escrita. Escrita acadêmica: resenha, resumo, 

fichamentos e artigos. A intertextualidade como recurso de escrita. Paráfrase, 

citação textual e sínteses. Planejamento da escrita. Organização e constituição 

das ideias do texto. Estrutura, ordenação e desenvolvimento do parágrafo. 

Argumentação e ritmo nas escritas acadêmicas. 

 

Bibliografia Básica 

BRANDÃO, H. N. Introdução à análise do discurso. Campinas: UNICAMP, 2004. 

GOLDSTEIN, N.;LOUZADA, M.S.e IVAMOTO, R.  O Texto sem mistério.   SP: 

Ática, 2010. 

KLEIMAN, A. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 

2004. 

 

Bibliografia Complementar 

BECHARA, E.  Moderna gramática Portuguesa; SP: Nova Fronteira,2009. 

FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. SP: Ática, 2002. 

LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. SP: Ática, 2007. 

NADOLSKI, H.  Normas de comunicação em língua portuguesa.   SP: Saraiva, 

2012. 

VESTERGAARD, T.; SCHRODER, K.  A linguagem da propaganda.  SP: Martins, 

2004. 

 

Online 

ALMEIDA, R.C.  Práticas de leitura e produção de texto.  RJ:Vozes, 2015  . 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532649478/pages

/-1 

CASTLHO, A.T.  Pequena gramática do português brasileiro.  SP: Contexto, 

2012.. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572447140/pages

/-2 

 

 

 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572447140/pages/-2
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572447140/pages/-2
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 Introdução à Engenharia  
Ementa 

Histórico da Engenharia de Produção e principais fontes de pesquisa e 

associações. Habilitações profissionais segundo resoluções do Conselho Federal 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea. Administração versus 

Engenharia de Produção. Sistemas e processos de Produção. As áreas de 

atuação e/ou habilitações profissionais do engenheiro de produção. Produtos e 

serviços. Modelagem e simulação de sistemas. 

 

Bibliografia básica 

BATALHA, M. O. (Org). Introdução à engenharia de produção. SP: Atlas, 2008. 

HOLTZAPPLE,M. REECE,W.D.  Introdução à engenharia. SP: LTC ,2013.   

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R.  Administração da produção. SP: 

Atlas, 2009. 

 

Bibliografia complementar 

BAZZO, W. A; PEREIRA, L. T. V. Introdução à Engenharia. Florianópolis: UFSC, 

2013. 

KRAJEWSKI,L;RTZMAN,L.E MALHORTA, M.  Administração de produção e 

operações.   SP: Pearson,2012. 

KUHN,T. S.  A Estrutura das revoluções científicas.SP: Perspectiva, 2011. 

MOREIRA,D.A.  Administração da produção e operações. SP: Pioneira, 2000.   

OLIVEIRA, D.de P.R. de  Teoria geral da administração. SP: Atals, 2010. 

 

Online 

ABRANTES,J.  Teoria da administração: a antropologia empresarial e a 

problemática ambiental.   RJ: Interciências, 2012.. disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571932975/pages

/-17 

FREITAS, C.A. (org.) Introdução a engenharia.   SP:Pearson, 2014.  Disponível 

em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005515/pages

/-12 

SILVA, R.O.  Teorias da administração.   SP: Pearson, 2013.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581431857/pages

/-14 
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QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA 

 Ementa 

Propriedades gerais da matéria. Teoria atômica. Tabela Periódica dos elementos. 

Reações Químicas. Dispersões físicas e químicas. Estrutura das substâncias 

sólidas, líquidas e gasosas. Velocidade das reações. Equilíbrio químico. 

Eletroquímica e energia. Combustão e combustíveis. Química dos lubrificantes. 

Exemplos aplicados às Engenharias. 

 

Bibliografia Básica 

BROWN, l. ; HOLME,T.A. Química geral aplicada à engenharia.   RJ:Cengage 

Learning, 2012.  

MAHAN, B. H.; MYERS, R. J.. Química: um curso universitário. SP: Edgard 

Blücher, 2015. 

TRSIC, M. e  FRESQUI, M.C.  Curso de química para engenharia: energia.  SP: 

Manole, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

MACINTYRE, A. J.. Equipamentos industriais e de processo. RJ: LTC, 2008. 

KOTZ, J. C.; TREICHED JR, P.. Química e reações químicas.  RJ: LTC. 2002. 2 v. 

O'CONNOR, R.. Introdução  de química. SP: Harper & Row, 1977. 

ROZEMBERG, I.M.  Química geral. SP: Blucher, 2002. 

SARDELLA, A. E MATEUS,E. Curso de química: química geral. SP: Ática, 1995. 

 

Online 

CHRISTOFF, P. Química geral.   Curitiba: Intersaberes, 2015. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302415/pages

/1 

PICOLO, K.C. (org)   Quimica geral.  P Pearspn, 2014.  Disponivel em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005607/pages

/-8 

 

 

Atividades Complementares I 

 Ementa 

Prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e 

com as ações de extensão junto à comunidade. Podem compor as atividades 

complementares: Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e 
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visitas técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação 

em projetos sociais e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas. 
 

Bibliografia Básica 

Textos relacionados ao tema específico de cada atividade. 

 

Bibliografia Complementar 

Textos relacionados ao tema específico de cada atividade. 

 

2º semestre 

 

 Desenho Técnico (2D e 3D) 

Ementa 

Introdução ao Desenho Técnico. Técnicas de traçado a mão livre. Apresentação 

versus representação. Desenvolvimento do raciocínio espacial. Representação 

de formas e dimensões por meio de Computer Aided Design - CAD. Convenções 

e Normalização. Normas para representar e apresentar produtos. Elementos 

gráficos para interpretar e solucionar problemas. Qualidade no desenvolvimento 

de projetos. Especificações de elementos e componentes do produto. Símbolos 

e Representações Gráficas em Projetos. Projeto versus produto. 

 

Bibliografia Básica 

BAXTER, M.. Projeto de Produto. SP: Edgard Blücher, 2011. 

BORGERSON, J., LEAKE, J.Manual de desenho técnico para engenharia. SP:LTC, 

2013. 

SILVA, A. et al. Desenho Técnico Moderno. Lisboa: Editora Lidel, 2012. 

Bibliografia Complementar 

CAMPOS NETTO, C.  AutoCad 2017 para windows.  SP: Saraiva,2017. 

FRENCH, T. E.  Desenho técnico.   SP:Globo, 1966.  

KATORI, R.  Autocad 2016 projetos em 2D.  SP:SENAC, 2015. 

MANFE, G., POZZA, R, SCARATO, G. Desenho Técnico Mecânico. SP: Hemus, 

2004, v.1. 

MONTENEGRO,G. Desenho de projetos. SP: Blucher, 2012. 

 

Online 

SILVA, A.S. (org.) Desenho técnico. SP:Pearson , 2014. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543010977/pages

/-8 
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ZATTAR, I.C.  Introdução ao desenho técnico.   RJ: Interciências, 2014.  

Disponível em : 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544303238/pages

/1 

 

 Cálculo Diferencial 
Ementa 

Funções reais de uma variável real. Limite. Continuidade. Derivação. Estudo da 

variação das funções. Aplicações da derivada. Primitivas. Teorema Fundamental 

do Cálculo. Técnicas de primitivação. Aplicações da Integral definida na 

geometria (áreas, volumes, comprimentos). 

 

Bibliografia Básica 

ÁVILA, G.. Cálculo 1: Funções de uma Variável.. RJ: LTC, 2003. 

GUIDORIZZI, H.. Um Curso de Cálculo... RJ: Livros Técnicos e Científicos, 2012. 

1 v. 

THOMAS, G. B.. Cálculo. SP: Addison Wesley, 2002. 1 v. 

 

Bibliografia Complementar 

ANTON, H.. Cálculo: um novo horizonte. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

GONÇALVES, M. B.; FLEMMING, D. M.. Cálculo A.. RJ: Makron Books, 2007. 

HOFFMANN, L;BRADLEY, G.L. Cálculo um curso moderno e suas aplicações. SP: 

LTC, 2002. 

MORETTIN,P.A e HAZZAN,S. e BISSAB,W.O. Cálculo; funções de uma e várias 

variáveis. SP: Saraiva, 2006. 

RIGHETTO, A e FERRAUDO,A.S.  Cálculo diferencial e integral-I. SP:IBEC, 1987. 

 

Online 
BASSANEZI, R.C.  Introdução ao cálculo e aplicações.   SP: Contexto, 2015.  

Disponível em: 
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572449090/pages

/3 

FACCIN, G.  Elementos de cálculo diferencial e integral. RJ: Intersaberes, 2015.  
Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302057/pages
/-2 

 
 

 
 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544303238/pages/1
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544303238/pages/1
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 Probabilidade e Estatística 
Ementa 

Introdução. Distribuição de frequência. Medidas descritivas. Análise 

combinatória. Distribuição de probabilidade. Correlação e Regressão. Cálculo das 

Probabilidades. Variável aleatória. Modelos de distribuições discretas de 

probabilidade. Modelos de distribuições contínuas de probabilidade. Intervalo de 

confiança e testes de hipóteses 

 

Bibliografia Básica 

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística básica. SP: Saraiva, 2012. 

LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada. SP: Pearson Education, 2007. 

SPIEGEL, M. R. Probabilidade e estatística.  SP: McGraw-Hill, 2004. 

 

Bibliografia Complementar 

CRESPO, A. A. Estatística Fácil. SP: Saraiva, 2009. 

DOWNING,R. e CLARK, J.  Estatística aplicada.   SP:Saraiva,2006. 

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A.. Curso de estatística. SP: Atlas, 2012. 

NASCIMENTO, M e LIMA, A.C.P. Noções de probabilidade e estatística. SP:USP, 

2011. 

VIEIRA, S.; HOFFMAN, R.. Elementos de estatística. SP: Atlas, 1990. 

 

Online 

BONAFINI,F.Cf. (org)  Probabilidade e estatística.  SP: Pearson, 2015. Disponível 

em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543017235/pages

/-11 

MYERS,R.  Et al. Probabilidade e estatística para engenheiros e ciências. SP: 

Pearson, 2009. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051992/pages

/_3 

 

 Gestão de Serviços 

Ementa 

Gestão empresarial negócios, dimensões de serviços que afetam sua gestão, 

analise sistêmica das condições dos sistemas de operações de serviço, processo 

de melhoria da qualidade e clico de serviço. 

 

Bibliografia Básica 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051992/pages/_3
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051992/pages/_3
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ARAÚJO, L. C.G. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão 

organizacional. SP: Atlas, 2010.  

FITZSIMMONS, J. A.; FITZSIMMONS, M.J. Administração de serviços.  RJ: 

Bookman, 2010. 

HEMZO, M. A.; LOVERLOCK, C.; WIRTZ, J.  Marketing de services. RJ : Prentice 

Hall Brasil., 2011. 

  

Bibliografia Complementar 

CHIVENATO, I. Administração nos novos tempos. RJ: Elsevier, 2010. 

MATTAR, F. N.  Gestão de produtos, serviços, marcas e mercado. SP : Atlas, 

2009. 

MELLO, C. H.P. Gestão do processo de desenvolvimento de serviços. SP: Atlas, 

2010. 

SIQUEIRA, A. C.  Marketing empresarial, industrial e de serviços.   

SP:Saraiva,2005. 

SLACK, N.. Administração da Produção.  SP: Atlas, 2010 

 

Online 

AGOSTINHO,D.S.  tempo e métodos aplicado a produção de bens.   Curitiba: 

Intersaberes, 2015 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302804/pages

/-2 

ZORZO,A. Gestão de produtos e operação.   SP: Pearson, 2015.  Disponível em 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543010151/pages

/-8 

 

 Meio Ambiente e Sustentabilidade (EAD) 

Ementa 

Ecologia e meio ambiente. A crise ambiental. O movimento ecológico. 

Ecodesenvolvimento. “Desenvolvimento Sustentável”. Legislação, gestão, 

planejamento e políticas ambientais. Impacto ambiental – caracterização 

ambiental (meios físico, biológico e antrópico). Diagnóstico ambiental, avaliação 

de impacto ambiental, ações mitigadoras. A preservação e o conhecimento da 

sociobiodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra. 
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Bibliografia Básica 

BARBIERI, J.C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e 

instrumentos.   SP: Saraiva, 2007.  

SANCHEZ, L.E.  Avaliação de impacto ambiental.  SP: Oficina de textos, 2008.  

VEIGA, J. E. Meio ambiente e desenvolvimento. SP: Senac, 2006. 

 

Bibliografia Complementar 

AB”SÁBER, A.  Os Domínios de natureza no Brasil. SP: Atelie Ed., 2011. 

DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas. SP: Gaia, 2000. 

DREW, D. Processos interativos homem- meio ambiente. SP: Contexto, 2010. 

GUERRA, A. J. T; CUNHA, S. B. da. A questão ambiental. RJ: Bertand do Brasil, 

2012. 

GRANZIERA, M.L.M.  Direito ambiental.  SP: Atlas, 2009. 

 

Online 

MUNHOZ, A. S. Responsabilidade e autoridade social das empresas. Curitiba: 

Intersaberes, 2015. Disponível  em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302217/pages

/-2 

SILVA, C. e  PRZYBYSZ, L.C.B.  Sistema de gestão ambiental.  SP: Intersaberes, 

2014. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544300817/pages

/3 

 

Empreendedorismo 

Ementa 

Planos de negócios simplificados. Criação e lançamento de uma empresa no 

mercado. Análise das forças centrais da empresa emergente e perfil do 

empreendedor. Características do empreendedor e exercício de negociação. 

Criatividade. Princípios fundamentais de marketing para a empresa emergente. 

Planejamento financeiro nas empresas emergentes. Conceitos básicos de 

legislação empresarial para pequenos empresários. Conceitos básicos de 

propaganda para empresas emergentes. Mudança organizacional. Estudo de 

casos. 

 

Bibliografia Básica 

DRUCKER, P. F.. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): pratica 

e princípios. SP: Pioneira, 2018. 
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DORNELAS,J.C.A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. RJ: 

Campus, 2008. 

ZACHARAKIS, A.; TIMMONS, J. A.; DORNELAS, J. C. A.; SPINELLI, S.  Planos de 

negócios que dão certo: um guia para pequenas empresas. RJ: Campus, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

BERNARDI, L. A. Manual de empreendedorismo e gestão. SP: Atlas, 2003. 

BIAGIO, L. A. Empreendedorismo. SP: Manole, 2011. 

DEGEN, R. J. O Empreendedor: empreender como opção de carreira. SP: 

Pearson Prentice Hall, 2009. 

PEIXOTO FILHO, Heitor Mello. Empreendedorismo de A a Z. Ed. Saint Paul, 2011. 

SALIM, C. S. Introdução ao empreendedorismo: construindo uma atitude 

empreendedora. RJ: Elsevier, 2010. 

 

Online 

CHIAVENATO,I.  Empreendedorismo: dando asas ao espirito empreendedor . 

Bauueri(SP): Manole, 2012. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432778/pages

/-18 

Maximiano, A.C.A.  Empreendedorismo. SP: Peason, 2012.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574342/pages

/-12 

STADlER, A  (org.)  Empreendedorismo e responsabilidade social.   SP: 

Intersaberes, 2014.l  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129012/pages

/-2 

 

Atividades Complementares II 

Ementa 

Prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e 

com as ações de extensão junto à comunidade. Podem compor as atividades 

complementares: Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e 

visitas técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação 

em projetos sociais e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas. 

 

Bibliografia Básica 

Textos relacionados ao tema específico de cada atividade. 
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Bibliografia Complementar 

Textos relacionados ao tema específico de cada atividade. 

 

3º semestre 

 

 Cálculo Integral 

Ementa 

Aplicações da Integral definida na Física e na Engenharia. Funções de várias 

variáveis reais a valores reais. Derivadas parciais. Regra da Cadeia. Gradiente e 

derivada direcional. Integrais duplas. Integrais triplas. Integrais de linha. 

 

Bibliografia Básica 

ÁVILA, G.. Cálculo 1: Funções de várias variáveis. RJ: LTC, 1995. 

GUIDORIZZI, L. H.. Um Curso de Cálculo. RJ: LTC. 2001. 1 v. e 2 v. 

THOMAS,G.B.  Cálculo.  SP:Pearson, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

ANTON, H.. Cálculo: um novo horizonte. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

GONÇALVES, M. B.; FLEMMING, D. M.. Cálculo A.. RJ: Makron Books, 1999. 

HOFFMANN, L; BRADLEY, G. L.Cálculo um curso moderno e suas aplicações. SP: 

LTC, 2002. 

LEITHOLD, L.. O Cálculo com Geometria Analítica. SP: Harbra, 1998. 2 v. 

MORETTIN, P.A e HAZZAN, S. e BISSAB, W.O. Cálculo:funções de uma e várias 

variáveis. SP:Saraiva, 2006. 

 

Online 

BASSANEZI, R.C.  Introdução ao cálculo e aplicações. SP: Contexto, 2015.  

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572449090/pages

/3 

GONÇALVES, M.B. E FLEMING, D. M. Cálculo. funções de várias variáveis, 

integrais  múltiplas , integrais curvilíneas e de superfície. SP: Pearson. 2012. 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051169/pages

/_1 

 

 

 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051169/pages/_1
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051169/pages/_1


    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção 
 

45 | P á g i n a  
 
 

 

 

 Álgebra Linear e Geometria Analítica 

Ementa 

Vetores no plano: normais e curvaturas. Sistemas de coordenadas e vetores no 

espaço tridimensional. Cônicas: elipse, parábola, hipérbole. Espaço vetorial. 

Subespaço vetorial. Base e dimensão. Transformações lineares. Autovalores e 

Autovetores. Diagonalização de operadores lineares. Forma de Jordan. 

 

Bibliografia Básica 

BOULOS, P. C.  Geometria analítica. SP: McGraw-Hill do Brasil, 2005. 

CALLIOLI, C. A. et al.  Álgebra linear e aplicações. SP: Atual, 1990. 

LIPSCHUTZ, S. Álgebra linear.  SP: Makron Books, 1994. 

 

Bibliografia Complementar 

BOLDRINI, J. L.. Álgebra linear. SP: Harbra, 1986. 

GONÇALVES, Z.M.  Geometria analítica plana.   SP:Livro técnico,1978. 

RIGHETTO,A. Vetores e geometria analítica.   SP: IBLC,1988. 

STEINBRUCH,A.;WINTERLE,P. Álgebra linear e geometria analítica. SP: Pearson 

Education, 1987. 

SWOKOWSKI, E.W. Cálculo com geometria analítica. v.2, SP:MCGraw-Hill,1983. 

  

Online 

FERNANDES, D.B.   Álgebra linear SP: Pearson, 2014.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543009568/pages

/-12 

FERNANDES, L.F. D.  Geometria analítica.   Curitiba: Intersaberes, 2016.  

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543009568/pages

/-12 

 

 Administração do Sistema de Informação 

Ementa 
Sistemas de informação na Engenharia de Produção. Fundamentos e 

classificação de sistemas de informação. Custo, valor e qualidade da informação. 
Vantagem competitiva e informação. Especificação, projeto e reengenharia de 

sistemas de informação. Software: tipos, aplicação versus sistema e pacotes 
completos e interligados. Sistemas e aplicações de telecomunicações e redes. 

Relatórios e afins para apoio a decisões gerenciais. Sistemas para troca 
automática de dados. Tendências. 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543009568/pages/-12
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543009568/pages/-12
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Bibliografia básica 
LAUDON, K.; LAUDON, J.. Sistemas de Informação. RJ: LTC ,  1999. 

O”BRIEN, J. A.. Sistema de informação e as decisões gerenciais na era da 

internet.  SP: Saraiva, 2001. 
OLIVEIRA, D. de P. R.. Sistemas de informações gerenciais: estratégicas, táticas 

e operacionais. SP: Atlas, 2011. 
 

Bibliografia complementar 
BEUREN, I. M.  Gerenciamento da informação.  SP: Atlas, 2009. 

BIO, S. R. Sistemas de informação: um enfoque gerencial.  SP: Atlas, 2008. 
CRUZ, T. Sistemas, Métodos & processos: administrando organizações por meio 

de processos de negócios. SP: Atlas, 2011. 
MARÇULA, M.; FILHO, P. A.. Informática: conceitos e aplicações. SP: Erica, 2012. 

STAIR, R.M. ;REINOLDS, W. Princípios de sistemas de informação.SP: Cengage 
Learning: 2010. 

 

Online 

ELEUTÉRIO, M.A.M.  Sistemas de informações gerenciais na atualidade.   

Curitiba: Intersaberes, 2015. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302866/pages

/-2 

LAUDON, K.; LAUDON, J.. Sistemas de informações gerenciais. SP:Pearson, 

2014. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005850/pages

/-22 

 

 Eletricidade e Magnetismo 

Ementa 

Carga elétrica. A Lei de Coulomb. Campos Elétricos. Lei de Gauss. Potencial 

Elétrico. Capacitância.  Corrente e Resistência. Cargas em movimento e 

correntes elétricas. Resistência e Resistividade. Lei de Ohm. Potência em 

circuitos elétricos. Semicondutores e Supercondutores.  Circuitos. Trabalho, 

Energia e Fem.  Gerador e Receptor elétrico.  Diferença de potencial. 

Amperímetro e o voltímetro.  Circuitos de malhas múltiplas. Circuitos RC. 

Campos Magnéticos. Força magnética sobre um fio conduzindo corrente. Torque 

sobre uma espira de corrente. Indução e Indutância. Lei da Indução de Faraday. 

A Lei de Lenz. Campo elétrico induzidos.  Indutores e indutância. Circuitos RL. 

Introdução a Eletrodinâmica. Leis de Kirchhoff. 
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Bibliografia Básica: 

HALLIDAY,D.,RESNICK,R. E WALKER,J.  Fundamentos de Física Vol, 3 - 

Eletromagnetismo, SP: LTC, 2012. 

HEWITT,P.G.  Física conceitual.   SP:Bookman,2011. 

TIPLER,P. E MOSCA,G. Física para cientistas e engenheiros :eletricidade e 

magnetismo, ótica.  SP: LTC, 2009.vol.2 

 

Bibliografia Complementar: 

CAVALCANTI,P.J.  Fundamentos de eletrotécnica.   RJ: Freitas Bastos, 2012. 

GOLDEMBERG, J.  Física geral e experimental.  SP: Nacional, 1970. 

GUSSOW,M.  Eletricidade básica.   SP:Bookman, 2009. 

ORSINI,L.Q. e CONSONNI,D.  Curso de circuitos elétricos.   V.1.  SP: Edgard 

Blucher, 2010. 

ORSINI,L.Q. e CONSONNI,D.  Curso de circuitos elétricos.   V.2.  SP: Edgard 

Blucher, 2010. 

Online 

GRIFFITS, D.  Eletrodinâmica.  SP:Pearson, 2012.  Disponível em : 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058861/pages

/_5 

SILVA, A.R  (org.).  Eletricidade e magnetismo.  SP: Pearson, 2015.  Disponível 

em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543017143/pages

/-10 

 

 Matemática Financeira 

Ementa 

Juros e capitalização simples. Método hamburguês. Capitalização composta. 

Descontos: simples e composto. Série de pagamentos com termos vencidos e 

antecipados. Métodos de avaliação de fluxo de caixa. Sistema de amortização. 

Avaliação de alternativas de investimento. 

 

Bibliografia Básica 

ASSAF NETO, A. Matemática financeira e suas aplicações. SP: Atlas, 2011. 

HOJI, M.  Administração financeira e orçamentária: matemática financeira 

aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial.  SP: Atlas, 2010.  

SILVA, A. L. C. da.  Matemática financeira aplicada.  SP: Atlas, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

MATHIAS,W. F.;GOMES, J. M. Matemática financeira.  SP:Atlas, 2004. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543017143/pages/-10
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543017143/pages/-10
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MOTTA, R. da R.  Análise de investimentos: Tomada de decisão em projetos 

industriais. SP: Atlas, 2010.  

PUCCINI, A. de L. Matemática financeira objetiva e aplicada.  SP: Saraiva, 2010.  

SAMANEZ, C.P. Matemática financeira.  SP: Person Prentice Hall, 2010. 

VIEIRA SOBRINHO, J. D. Matemática financeira.  SP: Atlas, 2010.  

 

Online 

CASTANHEIRA, N. P.   Matemática financeira aplicada.   Curitiba: Intersaberes, 

2012. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120019/pages

/-2 

WAKAMATSU, A.  Matemática financeira. SP:Pearson, 2012.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574502/pages

/-12 

 

 Relações Étnico-Raciais, Diversidade e Direitos Humanos (EAD) 

Ementa 

Conceitos de classe, gênero, raça-etnia, geração e cultura. Processos de 
socialização no mundo contemporâneo e na sociedade brasileira. Relações 

étnico-raciais na sociedade brasileira. Inserção histórico-cultural das populações 
afro-brasileira, indígena e outras populações na sociedade brasileira. As 

perspectivas da inclusão educacional e cultural. Grupos minoritários e formas de 
inserção na sociedade. Direitos Humanos e as facetas da exclusão social. 

Educação para a mudança e a transformação social. Reconhecimento e 
valorização das diferenças e das diversidades. 

 
Bibliografia Básica 

COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: 
Moderna, 2005.  

DALLARI, D.A. Direitos humanos e cidadania.  São Paulo: Moderna, 2009. 

MUNANGA, K. Rediscutindo a mestiçagem. São Paulo: Vozes, 1999. 
 

Bibliografia Complementar 
CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, vol. 1, 2002 

COMPARATO, F.K. A Afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: 
Saraiva, 2008. 

SCHWARCZ, L. M. O Espetáculo das raças. São Paulo: Cia. das Letras, 1993.  
SORJ, B. Brasil @ povo.com – A luta contra a desigualdade na sociedade 

da informação. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 
TOMAZI, N. D. Iniciação à Sociologia. São Paulo: Atual, 2000. 
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Online 

FELIZARDO, A.R .  Ética e direitos humanos. Curitiba: Intersaberes, 2015.  

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127964/pages

/5 

MUNHOZ, A. S. Responsabilidade e autoridade social das empresas. Curitiba: 

Intersaberes, 2015. Disponível  em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302217/pages

/-2 

 

 Atividades Complementares III 

Ementa 

Prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 

ações de extensão junto à comunidade. Podem compor as atividades complementares: 

Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e visitas técnicas, palestras, 

simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos sociais e frequência 

a peças teatrais e mostras cinematográficas. 

 

Bibliografia Básica 

Textos relacionados ao tema específico de cada atividade. 

 

Bibliografia Complementar 

Textos relacionados ao tema específico de cada atividade. 

 

4º semestre 

 
 Mecânica dos Sólidos 

Ementa 

Conceitos de estática: pontos materiais, corpos rígidos e equilíbrio. Estado de 

tensão: esforços solicitantes, resultantes das tensões. Critérios de resistência. 

Geometria das massas: centroides, baricentros e momentos de inércia. Barras 

submetidas à força normal, flexão, torção. 

 

Bibliografia básica 

BEER, F. P e outros. Resistência dos materiais: mecânica dos materiais. 

SP:McGraw-Hill, 2006.  

HIBBELER,R.C.  Resistência dos materiais. SP: Pearson,2010. 

MELCONI, S. Mecânica técnica e resistência dos materiais. SP: Ed. Érica, 2012. 
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Bibliografia Complementar: 

BEER, F. e outros. Mecânica vetorial para engenheiros: estática. SP: M cGraw 

Hill,2012.  

GERE,J. e GOODNO,B J.  Mecânica dos materiais. SP: CengageLearning., 2011.  

HALLIDAY D. Fundamentos de física:mecânica. RJ: LTC,2012. 

NUSSENZVEIG, H.M. Curso de física básica. SP:Blucher, 2011. Vol.1 

TIPPLER, P.  e MOSCA, G. Física: para cientistas e engenheiros.v1-2. SP: 

LTC,2012. 

 

Online 

FELIZARDO, A.R .  Ética e direitos humanos.   Curitiba: Intersaberes, 2015.  

Disponível em:  

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127964/pages

/5 

MUNHOZ, A. S. Responsabilidade e autoridade social das empresas.   Curitiba: 

Intersaberes, 2015. Disponível  em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302217/pages

/-2 

 

 Projetos de Rotas e Mapeamentos 

Ementa 
Sistemas de Posicionamento Global (GPS), Sistema de Informação Geográfica (SIG); 

Geoprocessamento; Cartografia; Monitoramento por sensoriamento remoto; 
Digitalização e imagem de satélite; Gráficos por computador; Processamento e 

Interpretação de Imagem. 
 
Bibliografia Básica 

BLASCHKE, T. KUX, H. Sensoriamento Remoto e SIG Avançados. 2ª ed. SP: Oficina de 
Textos, 2011. 

CAIXETA-FILHO, J. V., GAMEIRO, A. H., Sistemas de gerenciamento de transportes. 
SP: Atlas, 2001. 

SEGANTINE, P.C.L. GPS: Sistem de posicionamento global. SP: Edusp,2010. 
 
Bibliografia Complementar 

FITZ, P. R. Cartografia básica. SP: Oficina de textos, 2008. 
JOLY, F. A Cartografia. SP: Papirus, 1990.  

MARTINELLI, M.  Mapas da geografia e cartografia temática.  SP: Contexto, 2011. 
MONICO, João F. G. Posicionamento pelo GNSS. SP: UNESP, 2008. 
VALENE, A. M. E et elii. Gerenciamento de transporte e frotas. SP: Cengage Learnig, 

2011.   
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Online 
ESTEVES, L.F.  Introdução a cartografia: fundamentos e aplicações.  Curitiba: 

Intersaberes, 2015. Disponível em: 
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302682/pages/-2 

FLORENZANO, T.G . Iniciação ao sensoriamento remoto. SP: Oficina de texto,2011. 
Disponível em: 
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579750168/pages/-4 

 
 Gestão Financeira e Orçamentária 

Ementa 

Funções do engenheiro de produção em ter conhecimento geral em 

administração do capital de giro: risco x retorno, tesouraria, capital de giro 

próprio, necessidade liquida de capital de giro, financiamentos a longo prazo e 

a curto prazo, administração das contas a receber, contas a pagar, estoques. 

Fontes e aplicações de recursos. Orçamento empresarial: conceitos e prática da 

administração orçamentária. Projeção das demonstrações contábeis. 

 

Bibliografia Básica 

ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor.   SP: Atlas, 2010. 

HOJI, M. Administração Financeira e orçamentária: matemática financeira 

aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial.  SP: Atlas, 2010. 

SANVICENTE, A. Z.  Administração financeira.   SP: Atlas, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

FREZATTI, Fábio. Orçamento Empresarial,  SP: Atlas, 2015. 

CARDOSO, R.L.  Orçamento empresarial.   SP: Atlas, 2012. 

CAVALCANTE, F.  Mercado de capitais: o que é, como funciona.  RJ: Campus, 

2009. 

FURTADO, F.  Administração financeira e orçamentária para concursos. RJ: 

Ferreira. 2008. 

GITMAN, L. J.  Princípios de administração financeira.   SP: Pearson, 2012. 

 

Online 

LUZ, E.E. da  (org.)  Gestão financeira e orçamentária.   SP: Pearson, 2015.,  

Disponível em : 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543014777/pages

/-12 

LUZ, A. E.   Introdução a administração financeira e orçamentária.  Curitiba: 

Intersaberes, 2015.  Disponível em: 
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http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301814/pages

/-2 

 

 Planejamento do Processo 

Ementa 

O Planejamento do Processo no contexto de sistemas de manufatura. Esta 

disciplina ainda possibilitará uma análise dos discentes sobre a capacidade dos 

processos, referências de projeto, fabricação e apoio, Roteirização dos processos 

de manufatura, seleção das operações de usinagem, conformações, metalurgia, 

entre outros. 

 

Bibliografia Básica: 

CORRÊA, H.L. Planejamento, programação e controle da produção.  SP: 

Atlas, 2011. 

KRAJEWSKI, L.; RITZMAN, L.; MALHORTA, M. Administração de Produção e 

Operações. SP: Perason, 2009. 

ROZENFELD, Henrique et. al.. Gestão de desenvolvimento de produtos: uma 

referência para a melhoria do processo. SP: Saraiva, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

BALLESTERO-ALVAREZ,M.E. Gestão de qualidade, produção e operações. 

SP:Atlas,2012. 

BARNES, R. M. Estudo de Movimentos e de Tempos: Projeto e medida do 

trabalho.  Americana. SP: Blücher, 2011. 

OLIVEIRA,O.J.(org.)  Gestão da qualidade: tópicos avançados.   SP: Cengage 

Learning, 2012. 

ROTANDARO, R. G. et elii.   Projeto do produto e do processo.   SP:Atlas,2010 

SLACK, N.. Administração da Produção.  SP: Atlas, 2010 

 

Online 

VALERIANO, D. Moderno gerenciamento de projetos.   SP: Pearson, 2005.. 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050391/pages

/_1  ZORZO,A. Gestão de produtos e operação.   SP: Pearson, 2015. Disponível 

em 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543010151/pages

/-8 

 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050391/pages/_1
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050391/pages/_1
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 Ergonomia e Segurança do Trabalho (EAD) 

Ementa 

Introdução à ergonomia. Análise ergonômica do trabalho. Trabalho, saúde, 

segurança e legislação. Preocupação com a saúde na indústria. Perigos 

ocupacionais. Venenos industriais. Concentrações limite: poeira e radiação. 

Fatores físico-ambientais: ruído, vibração, iluminação, temperatura e ventilação. 

Trabalho: conceituação, organização, artesanal. Fisiologia do trabalho. 

Biomecânica. Trabalho físico: estático, dinâmico, carga de trabalho e capacidade 

física. Concepção de postos de trabalho: abordagem ergonômica. 

 

Bibliografia Básica 

GUÉRIN et al. Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da 

ergonomia. SP: Blücher, 2002. 

KROEMER, K. H. E.; GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho 

ao homem.Porto Alegre: Bookman, 2005. 

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. SP:Atlas, 2012(Manuais de legislação 

Atlas) 

 

Bibliografia Complementar 

DUL, B. J.; WEERDMEESTER, B.. Ergonomia prática.  SP: Edgard Blücher, 2012. 

LIDA, I.. Ergonomia: Projeto e Produção. SP: Edgard Blucher, 2005. 

ROCHA,G.C. Trabalho, saúde e ergonomia; relação entre aspectos legais e 

médicos. Curitiba: Juruá,2012. 

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI Manual de segurança e saúde no 

trabalho.   SP:SESI,2008 (Coleções Manuais)  

ZOCCHIO, A. Prática da prevenção de acidentes;ABC da segurança do trabalho.   

SP:Atlas, 2002. 

 

Online 

FALZON, P.  Ergonomia construtiva.  SP: Blucher , 2018.  Disponível em;  

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788521209935/pages

/-1 

INTERSABERES , Ed. (org.) Gestão e prevenção. Curitiba: Intersaberes, 2015.  

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129272/pages

/1 
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 Gestão da Produção 

Ementa 

Objetivos da Gestão da Produção; Evolução Histórica; Visão Geral de Manufatura 

e Serviços; Fluxo de Mercadorias, Serviços e Capitais; Avaliação da 

Produtividade. Estudo de Tempos e Métodos: Finalidades do Estudo de Tempos; 

Metodologia e Equipamentos; Tempos Predeterminados ou Sintéticos; 

Amostragem do Trabalho.  Gestão dos Recursos Materiais: Organização da Área 

de Materiais; Análise das Necessidades dos Clientes; Reposição de Materiais; 

Recebimento de Materiais; Armazenamento de Materiais; Gerenciamento de 

Estoques. Sistemas Integrados de Gestão: Enterprise Resource Planning – ERP; 

Systems Applications and Products – SAP; Star soft;  Microsiga.  Técnicas 

Japonesas: Produção Enxuta; Housekeeping - 5S; Kaizen; Poka Yoke; 

Manutenção Produtiva total; A Fábrica do Futuro. 

 

Bibliografia Básica  

CORRÊA, H.L. Planejamento, programação e controle da produção.  SP: Atlas, 

2011. 

KRAJEWSKI, L.J; MALHORTA, M.; RITZMAN, L. P. Administração da produção e 

operações.  SP: Prentice Hall Brasil, 2012. 

SLACK, N.. Administração da Produção.  SP: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar 

BALLESTERO-ALVAREZ, M.E.  Gestão de qualidade ,produção e operações.   

SP:Atlas, 2010. 

CORREA, C. A.; CORREA, H. L. Administração da Produção. SP : Atlas, 2009. 

WERKEMA,C.  Lean Seis Sigma.   SP: Werkema, 2010. 

LOBO, R. Gestão da Qualidade.   SP:Erica,2011. 

MOREIRA, D. A.  Administração da produção e operações.   SP: Pioneira, 2009.   

 

Online 

CHIAVENATTO, I.  Gestão da produção: uma abordagem introdutória.  SP: 

Manole, 2018.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520439098/pages

/-12 

LELIS, E.G. (org.)  Gestão da produção.  SP: Pearson, 2014.  Disponível em:  

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543010113/pages

/-12 
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 Atividades Complementares IV 

Ementa 

Prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e 
com as ações de extensão junto à comunidade. Podem compor as atividades 

complementares: Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e 
visitas técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação 

em projetos sociais e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas.  
Bibliografia Básica 

Textos relacionados ao tema específico de cada atividade. 

 

Bibliografia Complementar 

Textos relacionados ao tema específico de cada atividade. 

 

5º semestre 

 

 Metrologia Industrial 

Ementa 

Sistema brasileiro e normalização dos órgãos governamentais, laboratórios, 

redes de metrologia. Terminologia normalizada, desvios e erros, conceitos 

fundamentais de metrologia, tolerância e ajustes, erros e incertezas na medição, 

controle geométrico. Instrumentos para controle dimensional. 

 

Bibliografia Básica  

SILVA NETO, J.C. Metrologia e Controle Dimensional – Conceitos, Normas e 

Aplicações – Rio de Janeiro – Elsevier, 2012.  

ALBERTAZZI, a. & SOUSA, A.R. Fundamentos de Metrologia Científica e 

Industrial. SP: Manole, 2008. 

LIRA, F.A. Metrologia na Indústria. SP: Editora Érica, 2006. 

 

Bibliografia Complementar 

BALBINOT, A. Instrumentação e Fundamentos de Medidas. RJ: LTC, 2015.v.1 

BALBINOT, A. Instrumentação e Fundamentos de Medidas. RJ: LTC, 2015. 2v. 

COSTA, A. F. B.; EPPRECHT, E. K.; CARPINETTI, L. C. R.  Controle estatístico de 

qualidade.  SP: Atlas, 2005. 

JURAN, J. M.. A Qualidade desde o projeto.  SP: Thomson Learning, 2002. 

LIRA, F.A.  Metrologia dimensional: técnicas de medição e instrumentos para 

controle e fabricação industrial.   DP:Saraiva,2015 .(série Eixos) 
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ALVES, J.L.L.  Instrumentação, controle e automação de 

processos.   RJ:LTC,2010. 

 

Online 

SANTOS, J.O.(org) Metrologia e normalização.   SP: Pearson, 2015. Disponível 

em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016757/pages

/1 

TOLEDO, J.C.  Sistema de medição e metrologia.   Curitiba/PA: Interciências, 

2014.Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/search?utf8=%E2%9C

%93&amp;q=metrologia 

 

 Fenômenos de Transporte 

Ementa 

Conceitos fundamentais sobre fluídos. Mecânica dos fluidos: dimensões e 

unidades; campos escalar, vetorial e tensorial; escoamento viscoso; 

viscosidade. Hidrostática e hidrodinâmica. Calor. Leis básicas da transmissão de 

calor: condução, convecção e radiação. Mecanismos combinados de transmissão 

de calor: máquinas térmicas. Aletas. Estruturas compostas. Difusão molecular e 

transporte de massa. 

Bibliografia Básica 

HEWITT, P. G.. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

KWONG. W.H. Fenômenos de transportes; mecânica dos fluidos. SP: Edufscar, 

2011. 

ROMA, W. N. L.. Fenômenos de transporte para a engenharia. SP: Rima, 2003. 

 

Bibliografia Complementar 

BRAGA Filho,W.  Fenômenos de transporte para engenharia.   SP,LTC,2013. 

BIRD,R.B.;StEWART, W.E.;LIGHTFOOT,E.N. Fenômenos de transporte. SP: 

LTC,2012. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J.. Fundamentos de Física. RJ: LTC, 2003. 

2 v. 

NUSSENZVEIG, H. M.. Curso de Física Básica. . SP: Edgard Blücher, 2002. 2 v. 

VIEIRA, R.C. Atlas de mecânica dos fluidos.  SP;Blucher, 1975. 

Online 

HIBBELER, R.C. Mecânica dos fuidos. SP: Pearson, 2016.disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016269/pages

/-15 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016757/pages/1
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016757/pages/1
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/search?utf8=%E2%9C%93&amp;q=metrologia
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/search?utf8=%E2%9C%93&amp;q=metrologia
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Heilman,A. Introdução aos fenômenos de transporte: características e dinâmicas 

dos fluídos. Curitiba, Intersaberes, 2017. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559724776/pages

/-2 

 

 Materiais de Construção Mecânica 

Ementa 

Ligações atômicas. Estruturas cristalinas. Difusão. Efeitos de temperatura e 

elementos de liga na elasticidade da estrutura. Anelasticidade. Defeitos pontuais 

e lineares das estruturas cristalinas. Micro plasticidade de cristais. Deformação 

plástica de policristais. Teoria da ativação térmica, mecanismos que governam 

a deformação plástica, mecanismo de fluência, nucleação de trincas e fadiga, 

mecanismos de endurecimento dos aços. 

 

Bibliografia Básica 

ASKELAND,D.R.;PHULÉ,P.P. Ciência e engenharia dos materiais. SP:Cengage 

Leaning, 2012. 

CALLISTER Jr, W. D.. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. RJ: 

LTC, 2012. 

SOUZA, S. A.. Ensaios mecânicos de materiais metálicos. SP: Ed. Edgar Blucher, 

2000. 

 

Bibliografia Complementar 

BROWN,L.S.e HOLME,T.A. Química gera aplicada à engenharia. SP:Cengage 

Learning, 2012.  

CHIAVERINI, V.. Tecnologia mecânica: processos de fabricação e tratamento. 

SP: McGraw-Hill, 2014.v.1 

CHIAVERINI, V. Tecnologia mecânica: processos de fabricação e tratamento. SP: 

McGraw-Hill, 2014.v.2 

ROZENBERG, I.M. Química geral. SP: Blucher, 2008. 

VAN VLACK, L. Princípios de ciências dos materiais. SP: Edgard Blucher, 2011. 

 

Online 

NUNES, L.P. Materiais: aplicações de engenharia e seleção e integridade.   RJ: 

Interciencias, 2012. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571932883/pages

/-31 

SCHACKELFORD, J.  Ciências dos materiais.   SP: Pearson, 2008.  Disponível 

em: 
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http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051602/pages

/_1 

 

 Organização, Sistemas e Métodos 

Ementa 

Evolução da Engenharia de métodos: Definição, finalidade e histórico da 

engenharia de métodos. Metodologia de resolução de problemas. Fases do 

Método de Resolução de Problemas: Identificação do Problema, Análise do 

Fenômeno, Análise do Processo, Plano de Ação, Execução, Ação.  Projeto de 

Métodos de Trabalho. Técnicas para registro e análise do trabalho. Estudo de 

Tempos Cronometrados: Conceitos, instrumentos, metodologia, coleta de 

dados, cálculo da capacidade produtiva. Estudo de Tempos - Avaliação de ritmo: 

Conceitos, instrumentos, metodologia, micro movimentos, tabelas de TMU, 

cálculo do TP. Princípios de economia dos movimentos. Movimentos simultâneos 

e combinados. Projeto de postos de trabalho. 

 

Bibliografia Básica 

BARNES, Ralph Mosser. Estudo de movimentos e de Tempos: projeto e medida 

do trabalho. SP: Edgard Blucher, 1977. 

ARAUJO, L.C. Organização, sistemas e métodos: e as tecnologias de gestão 

organizacional.  SP: Atlas, 2010. 

OLIVEIRA, D. P. R. de. Sistemas, organização e métodos. SP: Atlas, 2011.  

 

Bibliografia Complementar 

CRUZ, T. Sistemas, métodos e processos: Administrando organizações por meio 

de processos de Negócios.  SP: Atlas, 2011.   

CURY, A.  Organização e método: uma visão holística.  SP: Atlas, 2012. 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa . Meio ambiente do trabalho, direito, segurança 

e medicina do trabalho. SP: Método, 2014 

DEJOURS, C. Trabalho, tecnologia e organização: avalição do trabalho 

submetido a prova do real. SP: Edgard Blucher. 2008. 

SPIEGEL, M.R.  Estatística. SP : Pearson : Makron Books, 2009 

Online 

AGOSTINHO,D.S.  tempo e métodos aplicado a produção de bens.   Curitiba: 

Intersaberes, 2015 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302804/pages

/-2 

ZORZO,A. Gestão de produtos e operação.   SP: Pearson, 2015.  Disponível em 
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http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543010151/pages

/-8 

 

 Mecânica Aplicada  

Ementa 

Cinemática escalar: movimento uniforme e uniformemente variado. Cinemática 

vetorial: movimento em duas e três dimensões. As leis de Newton. Aplicações 

das leis de Newton. Forças naturais. Trabalho, energia e potência. Energia 

potencial e forças conservativas. Conservação da energia. Rotação de um corpo 

rígido em torno de um eixo fixo. Equilíbrio estático de um corpo rígido. 

Movimento harmônico simples. Oscilações: oscilações amortecidas e oscilações 

forçadas. 

 

Bibliografia Básica 

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J. Fundamentos de Física .RJ:LTC, 2012. 

NUSSENZVEIG, H.M. Curso de física básica. SP:Blucher, 2011. Vol.1. 

TIPPLER, P.  e MOSCA, G. Física: para cientistas e engenheiros.v1-2. SP: LTC, 

2012. 

 

Bibliografia Complementar 

BEER, F. e outros. Mecânica vetorial para engenheiros: estática. SP: McGraw 

Hill,2006.  

BEER, F. P e outros. Resistência dos materiais: mecânica dos materiais. 

SP:McGraw-Hill,2012.   

FRANÇA, L.N.F., Mecânica Geral.  RJ: Edgard Blucher,  2001. 

GERE, J. e GOODNO,B J.  Mecânica dos materiais. SP: CengageLearning., 2011.  

MELCONI, S. Mecânica técnica e resistência dos materiais. SP: Ed. Érica, 2012. 

Online  

HIBBELER, R.C.  Dinâmica: mecânica para engenharia.   SP: Pearson, 2012.  

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058144/pages

/_3 

HIBBELER, R.C.  Estática: mecânica para engenharia.   SP: Pearson, 2012.  

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058151/pages

/_1 

RAO, S.  Vibrações  mecânicas.  SP: Pearson, 2008. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576052005/pages

/_1 
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 Logística Empresarial (EAD) 

Ementa 

Princípios e Conceitos de Logística Empresarial. Metas e Estratégias. Visão geral 

da administração de atividades logísticas em um ambiente organizacional. 

Princípios e conceitos que servem como guias para a tomada de decisões. 

Processos logísticos e a empresa lógica. Operações logísticas: Logística de 

abastecimento (Inbound Logistics); Logística de planta, interna ou operativa e 

Logística de Distribuição (Outbound Logistics). Componentes do sistema 

logístico. 

 

Bibliografia Básica 

ARBACHE, F. S. Gestão de logística, distribuição e trade marketing.  RJ: FGV, 

2011.  

BALLOU, R. H. Logística empresarial: SP: Atlas, 2010.  

CHRISTOPHER, M. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. SP: 

Learning,  

 

Bibliografia Complementar 

BOWERSOX, Donald J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia 

de suprimento. SP: Atlas, 2010. 

DIAS, M. A. P. Administração de materiais: uma abordagem logística. SP: Atlas, 

2009.  

FIGUEIREDO, K.F; FLELURY, P.F. E WANKE, P (orgs) Logística e gerenciamento 

da cadeia  de suprimentos. SP: Atlas, 2010. 

FLEURY, P. F. Logística empresarial: a perspectiva brasileira. SP: Atlas, 2009.  

NOVAES, A. G. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. RJ: Campus, 

2007 

 

Online 

CHOPRA, S.  Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e 

operações. SP: Pearson, 2011. 

Disponível em:  

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058366/pages

/_1 

VITORINO, C. M.  Logística.  SP: Pearson, 2012.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574526/pages

/-12 
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6º semestre 

 

 Planejamento, Programação e Controle de Produção 

Ementa 

Noções básicas sobre o planejamento e o controle da produção. Sistemas de 

produção. Planejamento e controle da capacidade produtiva. Ferramentas: MRP-

II, JIT, Kanban, PDM e afins. Fluxo de informações dos sistemas. Qualidade total 

e a integração dos sistemas de produção. Planejamento e Gestão dos Recursos 

Naturais. Planejamento e Acompanhamento da produção. Desafios da produção. 

 

Bibliografia Básica 

CORREA, H.L.; GIANESI, I.G.N. e CAON, M.  Planejamento, programação e 

controle da produção. SP: Atlas, 2011. 

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R.. Administração da Produção. SP: 

Atlas, 2002. 

TUBINO, D. F. Manual de Planejamento e Controle da Produção. SP: Atlas, 2000. 

 

Bibliografia Complementar 

BALLESTERO-ALVAREZ,M.E. Gestão de qualidade, produção e operações. 

SP:Atlas,2012. 

CORREA, H.L e CORREA, C.A.  Administração de produção e operações: 

manufatura e serviços;uma abordagem estratégica.  SP:Atlas, 2012. 

KRAJEWSKI,L;RTZMAN,L.E MALHORTA, M.  Administração de produção e 

operações.   SP:Pearson,2012. 

MOREIRA, D. A.  Administração da produção e operações.   SP:Pioneira, 2000.   

ZACCARELLI, S. B.  Programação e controle da produção. SP: Pioneira, 1979. 

 

Online 

ALBERTIN,M.R. e PONTES, H.  Administração da produção e operações.   

Curitiba: Intersaberes, 2015.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302354/pages

/-2 

LACERDA, A.P.  Planejamento, programação e controle de produção.   Curitiba: 

Intersaberes, 2015. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302828/pages

/-2 

SELENE, R. e STADLER, H.  Controle da qualidade; ferramentas essenciais.  

Curitiba, Intersabere, 2012. Disponível em: 
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http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704861/pages

/-2 

 

 Termodinâmica 

Ementa 

Noções Básicas. Pressão, Temperatura, Sistemas Termodinâmicos, Variáveis de 

Estado, Lei zero. Mistura de Gases, Equações de Estado, Primeira Lei da 

Termodinâmica. Energia Interna. Trabalho. Entalpia. Relação de Mayer, Ciclo 

Termodinâmico. Ciclo de Carnot para um Gás Perfeito, Segunda Lei da 

Termodinâmica. Irreversibilidade, Entropia, Primeira e Segunda Lei Combinadas. 

Funções Termodinâmicas, Relações de Maxwell, Potenciais Termodinâmicos, 

Terceira Lei da Termodinâmica. Os Quatro Princípios Termodinâmicos. 

 

Bibliografia Básica 

HALLIDAY, D. RESNIK, R., WALKER, J.  Fundamentos de física: gravitação, 

ondas e termodinâmica.  RJ:LTC,2012 vol.2. 

HEWITT,P.G.  Física conceitual.   SP: Bookman, 2011. 

TIPLER, P. A.; MOSCA, G.. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, 

oscilações e ondas, termodinâmica. RJ: LTC, 2012. 1 v. 

 

Bibliografia Complementar 

CHAUI-BERLINCK, J.G.  As duas primeiras leis: uma introdução à 

termodinâmica. SP: Unesp,2013. 
JEWETT Jr,  J.W  e SERWAY, R. A.  Física para cientistas e engenheiros: 

oscilações, ondas e termodinâmica.   SP: Cengage, 2011. 
NUSSENZVEIG, H.M. Curso de física básica: fluídos, oscilações e ondas calor. 

SP:Blucher, 2011. Vol.2. 
SCHIOZER, D.  Mecânica dos fluidos.   SP: Unicamp, 1990. 

SONNTAG, R.E. e VAN WYLEN,G.J.   Fundamentos da termodinâmica 
clássica.   SP;Edgard Blucher,1970. 

 

Online 
PIZZO, S. M. (org. )  Fundamentos da termodinâmica. SP: Pearson, 2015. 

Disponível em: 
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543017181/pages

/-10 
TELLES, D.D. Física: oscilações, ondas, fluídos e termodinâmica. SP: Pearson, 

2018. 2.v. Disponível em; 
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788521207566/pages

/-1 
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 Resistência dos Materiais 

Ementa 

Problemas e métodos de resistência dos materiais. Força externa e esforços 

solicitantes nas estruturas constituídas por barras. Tensões. Deformações. Lei 

de Hooke. Princípio da superposição dos efeitos. Características mecânicas dos 

materiais. Tração e compressão. Estado simples e duplo de tensões e 

deformação. Círculo de Mohr. Cisalhamento. Ligações. Diagrama de esforços 

solicitantes nas vigas. Flexão simples. Flexão pura. Cisalhamento na flexão. 

Linha elástica. Viga Conjugada. Energia de deformação. Teorema de Menabrea. 

Teorema de Betti-Maxwell. Princípio dos trabalhos virtuais 

 

Bibliografia Básica 

HIBBELER, R. C. Resistência dos Materiais. SP: Pearson 2004. 

MELCONIAN, S. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. SP: Érica, 2000. 

RILEY, W. F. Mecânica dos Materiais. RJ: LTC, 2003. 

 

Bibliografia Complementar 

BEER, P. Ferdinand. Resistência dos materiais. RJ: Mc-Graw Hill, 2012. 

GERE, J. Mecânica dos Materiais. SP: Pioneira - Thomson Learning, 2003. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física: Mecânica. RJ: 

LTC, 2006. 1 v. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica I: Mecânica. SP: Edgar Blücher. 

2002. 

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros. RJ: LTC, 2006. 1 

v. 

 
Online 

 
PEREIRA, N.P. Mecânica dos materiais.   SP: Interciência, 2014. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933347/pages
/-15 

ROSSI, C.H. (org.)  Resistência dos materiais.   SP: Pearson,2016. Disponível 

em: 
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543017396/pages

/-10 
 

 
 

 
 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543017396/pages/-10
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543017396/pages/-10
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 Gestão da Qualidade 
Ementa 

Evolução da área da Qualidade. Garantia da Qualidade versus Controle da 

Qualidade. Qualidade e produtividade. Qualidade e gestão: importância 

estratégica. Custos da qualidade. Estatística industrial: Controle Estatístico da 

Qualidade - CEP, gráficos de controle para variáveis e para atributos; normas 

para amostragens; Capacidade de processos; métodos quantitativos de 

diagnóstico, monitoramento e otimização. Ferramentas de diagnóstico. Modelos 

e ferramentas de gestão: TQM, ISO 9000, PNQ, BSC, 6 SIGMA e LEAN 

MANUFACTURING. Ferramentas computacionais para auxiliar a garantia da 

qualidade. Estudos sobre a repetibilidade e a reprodutibilidade. 

 

Bibliografia básica 

COSTA, A. F. B.; EPPRECHT, E. K.; CARPINETTI, L. C. R. Controle estatístico de 

qualidade. SP: Atlas, 2005. 

OLIVEIRA, O. J. (Org.). Gestão da qualidade : tópicos avançados. SP: Thomson, 

2004. 

WERKEMA, C.. Lean Seis Sigma - Introdução As Ferramentas do Lean 

Manufacturing. Belo Horizonte: Werkema Editora, 2006. 

 

Bibliografia complementar 

ABRANTES, J. Gestão da qualidade. RJ:Interciência, 2009. 

CARVALHO, M. M.; PALADINI, E. P. (Coordenadores). Gestão da qualidade -

teoria e casos. RJ: Campus, 2006. 

JURAN, J. M.. A Qualidade desde o projeto. SP: Thomson Learning, 2002. 

MARSHALL JR, I. et elii Gestão da qualidade. RJ;FGV,2010. 

VIEIRA FILHO, G.. Gestão da Qualidade total - uma abordagem prática. 

Campinas: Alínea, 2003. 

 

Online 

ALBERTIN,M.R. e PONTES, H. Administração da produção e operações. Curitiba 

: Intersaberes, 2015. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302354/pages

/-2 

SELENE, R. e STADLER, H. Controle da qualidade; ferramentas essenciais. 

Curitiba, Intersabere, 2012. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704861/pages

/-2 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704861/pages/-2
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704861/pages/-2
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 Gestão de Projetos 

Ementa 

A interdependência entre projetos. Gerência de Risco. Análise de Risco. 

Estabelecendo Prioridade entre Fatores de Risco. Modelagem e Análise de Riscos 

Quantitativos. Fatores de Risco Quantitativos: Discretos e Contínuos. O Modelo 

de Análise de Risco da Duração do Projeto. Risco e a Lei das Compensações. 

 

Bibliografia Básica  

DINSMORE, P. C.; SILVEIRA NETO F. H.. Gerenciamento de projetos: como 

gerenciar seu projeto com qualidade, dentro do prazo e custos previstos. RJ: 

Qualitymark, 2004. 

MENEZES, L. C. de M.. Gestão de projetos. SP: Atlas, 2009. 

MOLINARI, Leonardo. Gestão de projetos: teoria, técnicas e praticas. SP:Erica, 

2010. 

 

Bibliografia complementar 

CASAROTTO, N. Elaboração de projetos empresariais: análise estratégica, 

estudo de viabilidade e plano de negócio.  SP:Atlas, 2011. 

CORRÊA, H.; CORRÊA, C. Administração de produção e operações: manufatura 

e serviços: uma abordagem estratégica. SP: Atlas, 2012. 

GUIA  DO CONHECIMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS(Guia PMBOK).   

SP: Saraiva, 2014. 

TORRES, C.; LELIS, J. C. Garantia de sucesso em gestão de projetos: Recurso 

escasso x planejamento abusivo. SP: Brasport, 2009. 

WOILER, S.;MATHIAS, W.F.  Projetos;planejamento , elaboração e análise.   

SP:Atlas, 1996. 

 

Online 

CHIAVENATTO, I.  Gestão da produção: uma abordagem introdutória.  SP: 

Manole, 2018.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520439098/pages

/-12 

VALERIANO, D. Moderno gerenciamento de projetos.   SP: Pearson, 2005.. 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050391/pages

/_1 

ZORZO,A. Gestão de produtos e operação.   SP: Pearson, 2015.  Disponível em 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543010151/pages

/-8 



    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção 
 

66 | P á g i n a  
 
 

 

 

 Gestão de Pessoas (EAD) 

Ementa 

Sistema organizacional. Caracterização de: aspectos formais e informais. 

Relações humanas nas organizações: comunicação, motivação, controle e poder. 

Diagnóstico organizacional: intervenções no sistema. Noções de Legislação 

Trabalhista. 

 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas. SP: Campus, 2010. 

DUTRA, J. S.. Gestão de pessoas: modelos, processos, tendências e 

perspectivas. SP: Atlas, 2009. 

ROBBINS, Stephen Paul. Comportamento organizacional. SP: Prentice Hall 

Brasil, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

ANGELONI, M. T. (org.). Organizações do conhecimento: infra-estrutura, 

pessoas e tecnologias. SP: Saraiva, 2008. 

BERGAMINI, C. W. Avaliação de desempenho humano na empresa.  SP: Atlas, 

2012. 

BOHLANDER, G.e SNELL, S. Administração de recursos humanos. SP: Cengage, 

2011. 

BORGES-ANDRADE, J. E. ; ABBAD,G.S. e MOURÃO, L. Treinamento, 

desenvolvimento e educação em organizações e trabalho.  SP: Artmed, 2006. 

MARRAS, J. P. Administração de recursos humanos: do operacional ao 

estratégico.  SP: Saraiva, 2012. 

 

Online 

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas. SP: Campus, 2010. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520437612/pages

/-16 

DESLLER,G.  Administração de recursos humanos.   SP: Peason , 2005. 

Disponível  em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918277/pages

/_1 
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7º semestre 

 

 Gestão Estratégica de Custos 

Ementa 

Sistemas de custeio, custo, orçamentos e formação de preços, elaboração dos 

demonstrativos financeiros, gestão de custos, gerência financeira, 

departamentalização e centro de custos, definição de bases de rateio e 

metodologia de aplicação de custos indiretos, custos de materiais diretos, custos 

de mão-de-obra, 

 

Bibliografia Básica 

CREPALDI, S. A. Curso Básico de Contabilidade de Custos. SP: Atlas, 2010. 

SIQUEIRA, A. C.  Marketing empresarial, industrial e de serviços.   

SP:Saraiva,2005. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos.  SP: Atlas, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

LEONE George S. G.; LEONE Rodrigo J. G. Curso de contabilidade de custos. SP: 

Atlas, 2010. 

LUZIO, E.  Finanças corporativas: teoria e prática, estudos de casos sobre 

geração e destruição de valor em empresas.   SP:Cengage Learning.,2011. 

MARION, J. C. Contabilidade empresarial. SP: Atlas, 2009. 

PADOVEZE C.L. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de informação 

contábil. SP: Atlas, 2007. 

SARDINHA, J. C. Formação de preço: a arte do negocio. SP: Makron Books, 

1995. 

 

Online 

BASI, S.  Contabilidade gerencial.   Curitiba Intersaberes, 2015. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302279/pages

/-2 

IZIDORO, C.  Contabilidade de custo.  SP:Pearson, 2016. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302279/pages

/-2 

 

 Desenvolvimento de Produtos 

Ementa 

Fundamentos sobre o processo de desenvolvimento de Produtos. Fases dos 

Projetos de Produto: conceitual e de detalhamento, de produtos e processos. 
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Controles e melhorias. Produção limpa ou sustentável. Análise do Ciclo de Vida 

do Produto (PLM). 

 

Bibliografia Básica 

BAXTER, Mike. Projeto de produto: guia prático para o design de novos produtos. 

SP: Edgard Blücher. 2011. 

ROZENFELD, Henrique et. Al.. Gestão de desenvolvimento de produtos: uma 

referência para a melhoria do processo. SP: Saraiva, 2006. 

SENGE, P. A quinta disciplina. SP: Best Seller, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

BATALHA, M.O.(ORG.)  Introdução à engenharia de produção. RJ: Campus, 

2008. 

CORREA, H.L e CORREA, C.A.  Administração de produção e 

operações.:manufatura e serviços;uma abordagem estratégica.  SP:Atlas, 2012. 

MATTAR, F. N. Gestão de produtos, serviços, marcas e mercados. SP: Atlas, 

2009. 

MOREIRA,D.A.  Administração da produção e operações. SP: Pioneira, 2000.   

ROTANDARO, R. G. et elii.   Projeto do produto e do processo.   Sp:Atlas,2010. 

 

Online 

CHIAVENATTO, I.  Gestão da produção: uma abordagem introdutória.  SP: 

Manole, 2018.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520439098/pages

/-12 

VALERIANO, D. Moderno gerenciamento de projetos.   SP: Pearson, 2005. 

Disponível 

em:http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050391/p

ages/_1 

ZORZO,A. Gestão de produtos e operação.   SP: Pearson, 2015.  Disponível em 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543010151/pages

/-8 

 

 Planejamento Estratégico 

Ementa 
Conceituação de planejamento estratégico. Análise externa da empresa. 

Estabelecimento de cenários; da missão; da visão; de valores, e; da área de 

atuação da empresa. Análise e desenvolvimento de novos negócios. Análise da 

posição competitiva. Estabelecimento de objetivos e metas. Determinação, 
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avaliação e implantação de estratégias. A empresa do futuro. Estabelecimento 

das competências essenciais. Instrumentos estratégicos: análise da atratividade 

do setor; economias de escala e de escopo; curva de aprendizagem; ciclo de 

vida do produto. Vantagem competitiva por meio da cadeia de valor. 

 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, I.; SAPIRO, A.. Planejamento estratégico: fundamentos e 

aplicações. RJ: Elsevier, 2009. 

PORTER, M. E.. Estratégia competitiva. RJ: Campus, 2004. 

SORTINO, G. F. F..Guia do executivo para tomada de decisões. SP: Atlas, 2005. 

 

Bibliografia Complementar 

COSTA,E.A.  Gestão estratégica. SP: Saraiva, 2012.  

FISCHMANN, A. ALMEIDA, M.I.R. Planejamento estratégico na prática. SP: Atlas, 

2011. 

LOBATO, D.M. ET ELII.  Estratégia de empresas. RJ: FGV,2012. 

MEGGINSON,L. C.;MOSLEY, D. C.e PIETRI Jr.,P. H. Administração: conceitos e 

aplicações. SP: Harbra, 1998. 

OLIVEIRA, D.P.R.  Estratégia empresarial e vantagem competitiva.   SP:Atlas, 

2012 

 

Online 

ALBERTIN,M.R. e PONTES, H.  Administração da produção e operações.   Curitiba 

: Intersaberes, 2015.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302354/pages

/-2 

NOGUEIRA, C.S.  (org,) Planejamento estratégico.  SP: Peasorn, 2014. 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012148/pages

/-12 

 

 Pesquisa Operacional Programação Inteira 

Ementa 

Apresentação. Fases de um estudo em Pesquisa Operacional - PO. Programação 

Linear. Modelagem. Método Gráfico. Método Simplex. Resolução de problemas 

por meio do solver do Microsoft (MS) Excel. Dualidade. Problema do transporte. 

Problema da designação. Análise de sensibilidade. Aplicações diversas. 
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Bibliográfica Básica 

LACHTERMACHER, G.. Pesquisa operacional na tomada de Decisões. RJ: 

Campus, 2006. 

MOREIRA, D. A.. Pesquisa operacional. SP: Cengage Learning do Brasil, 2010. 

SILVA, E. M.. Pesquisa operacional para os cursos de administração, economia 

e ciências contábeis. SP: Atlas, 1998. 

 

Bibliográfica Complementar 

ANDRADE, E. L..Introdução a pesquisa operacional: métodos e modelos para 

analise de decisão. . RJ: LTC, 2004. 

ARENALES, M.; ARMENTANO, V.; MARABITO, R.. Pesquisa operacional. RJ: 

Campus/ Elsevier, 2007. 

CAIXETA FILHO, J. V.. Pesquisa operacional: técnicas de otimização aplicadas a 

sistemas agroindustriais.  SP: Atlas, 2004. 

GOLDBARG, M. C. Otimização combinatória e programação linear: modelos e 

algoritmos. RJ: Campus, 2000. 

NASCIMENTO, S.V. Pesquisa operacional e análise de investimentos. Suas 

aplicações na indústria e nos serviços. SP: Ciência moderna, 2012. 

 

Online 

BARBOSA, M.A.  Iniciação da pesquisa operacional no ambiente de gestão.   

Curitiba: Intersaberes, 2015. Disponível em:  

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302194/pages

/-2 

TAHA, H. A. Pesquisa operacional: visão geral.   SP:Pearson, 2008.   Disponível 

em:  

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051503/pages

/_1 

 

 Administração Mercadológica 

Ementa 

Marketing no Brasil, questões qualitativas e quantitativas do mercado 

consumidor. Estudo do composto mercadológico. O Marketing e suas 

Configurações. O Planejamento e Controle de Marketing. O Marketing nas Novas 

Mídias Sociais 

 

Bibliografia Básica 

CHURCHILL, G.A. Marketing: criando valor para o cliente. SP: Saraiva, 2000 
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KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, 

implementação e controle. SP: Atlas, 2010 

GABRIEL, M. Marketing na era digital:  conceitos, plataformas e estratégias. 

SP : Novatec, 2010. 

ROSENFELD, H. et alii. Gestão de desenvolvimento de produtos; uma 

referência para a melhoria do processo.   SP: Saraiva, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

HOOLEY, G.J.  Estratégia de marketing e posicionamento competitivo.   

SP:Prentice Hall, 2001. 

KOTLER,P Marketing para o Século XXI: como criar, conquistar e dominar 

mercados. SP: Futura,2009. 

MADRUGA, R.P. ET ELII.  Administração de marketing no mundo 

contemporâneo. SP: FGV, 2011. 

PORTER, M.. Estratégia competitiva: técnicas para análises de Indústrias e da 

concorrência. RJ: Campus, 2005 

SIQUEIRA, A.C.B. Marketing empresarial, industrial e de serviço. SP: Saraiva, 

2005. 

SHIRAISHI, G. Administração de marketing. SP : Pearson Brasil, 2012. 

 

Online 

HONORATO, G.  Conhecendo o marketing.   SP: Manole, 2004. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520417218/pages

/_1 

KOTLER,P.  Marketing essencial.   SP: Pearson, 2005. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918727/pages

/_1 

 

 Logística Reversa e Internacional (EAD) 

Ementa 

Visão geral da logística reversa, objetivos estratégicos da logística reversa e 

internacional, principais vertentes: ambiental, social, econômica e legal; canais 

de distribuição reversos. Logística Reversa e Internacional dos bens de pós-

consumo; Logística Reversa e Internacional dos bens de pós-venda; Estudos de 

caso: Logística de Pós-venda; Logística de Pós-Consumo. 

 

Bibliográfica Básica 

LEITE,P. R.  Logística reversa. SP:Pearson, 2009. 
LUDOVICO,N.  Logística de transportes internacionais.   SP: Saraiva, 2010.   
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RODRIGUES, P.R.A.  Introdução aos sistemas de transporte no Brasil e à 
logística internacional.   SP: Aduaneiras, 2011. 

 

Bibliográfica Complementar 

LOPES VASQUEZ, J.  Comércio exterior brasileiro.  SP:Atlas, 2007. 

MIGUEZ. E.C. Logística reversa como solução para o problema do lixo 

eletrônico e benefícios ambientais.  SP: Qualitymark, 2010. 

NOVAES,A.G.  Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição.   

SP:Campus, 2007. 

PEREIRA,A.L.; BRUZI,C. e BRAGA,H.F. Logística reversa e sustentabilidade. SP: 

Cengage Learning, 2012.  

WERNEK, P. Comércio exterior e despacho aduaneiro.   Curitiba: Juruá, 2012. 

 

Online 

IZIDORO, C. (org.) Logística reversa.   SP:Pearson, 2015.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016894/pages

/-14 

VITORINO, C. M.  Logística.  SP: Pearson, 2012.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574526/pages

/-12 

 

 Estágio Supervisionado I 

O Estágio Supervisionado, devidamente regulamentado na IES, tem por meta enfocar 

a integração teoria/prática, propiciando a complementação do processo 

ensino/aprendizagem. Trata-se de um instrumento de inserção profissional, que 

proporciona aos estudantes a participação em situações reais de vida e trabalho, por 

meio de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano. 

 

Bibliografia Básica 

A bibliografia será pertinente ao aspecto observado pelo aluno. 

 

Bibliografia Complementar 

A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 

 

8º semestre 

 

 Projetos de Instalações Industriais: Fábrica e Layout 

Ementa 
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Introdução ao planejamento industrial, dentro dos aspectos legais e ambientais 

do projeto de fábricas e de Instalações Industriais. Etapas do empreendimento 

industrial, tendo como base os seguintes aspectos: Estudo de mercado, Estudo 

de Localização vislumbrando o espaço e a localização de Instalações Industriais. 

Fatores e estratégias de produção que possam fazer a caracterização e unidades 

típicas das instalações produtivas. 

 

Bibliografia Básica  

FLEURY,,P.F.; WANKE, P. E FIGUEIREDO, K.F.   Logistica empresarial.   

SP:COPPEAD/Atlas, 2012. 

MOURA, R.. Sistemas e técnicas de movimentação e armazenagem de materiais.  

SP: IMAM, 2005. 

MUTHER, R.; WHEELER, J. D.. Planejamento sistemático e simplificado de layout. 

SP: IMAM,, 2000. 

 

Bibliografia Complementar 

CORRÊA, H.; CORRÊA, C. Administração de produção e operações: manufatura 

e serviços: uma abordagem estratégica. SP: Atlas, 2004. 

HARA,C.M.   Logística:armazenagem, distribuição, trade marketing.   

SP:Alínea,2011. 

MOURA, R.. Armazenagem: do recebimento  à expedição. SP: IMAM, 2005. 

RODRIGUES,P.R.  Gestão estratégica da armazenagem.   SP:Aduaneiras,2011. 

SLACK, N., CHAMBERS, S., JOHNSTON, R.. Administração da produção. SP: 

Atlas, 2002. 

 

Online 

ALBERTIN, M.R. e PONTES, H.  Administração da produção e operações.   

Curitiba : Intersaberes, 2015.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302354/pages

/-2 

BATTESINI, M.  Projeto e leiaute de  instalações produtivas.   Curitiba: 

Intersaberes, 2016.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559720235/pages

/-2 
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 Gestão da Manutenção Industrial 

Ementa 

Conceitos básicos sobre a organização da Manutenção Industrial. Estudo dos 

tempos de manutenção. O Planejamento e a Programação da Manutenção. 

Inspeção periódica e manutenção em grupos de equipamentos. Determinação 

de intervalo ótimo de manutenção. Metodologia de implantação de atividades de 

manutenção. Organização dos recursos. Gerência da Manutenção. Análise e 

controle dos índices da Manutenção. Manutenção Preventiva e Preditiva. 

Aspectos motivacionais da administração da Manutenção. 

 

Bibliografia Básica 

KARDEC, A.; NASCIF, J.. Manutenção função estratégica. RJ: Qualitymark 

Editora, 2010. 

LARAIA, J.. Manual de Confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade. SP: 

Qualitymark, 2011. 

VIANA, H. R. G.. Planejamento e controle da manutenção. SP: Qualitymark, 

2002. 

 

Bibliografia Complementar 

CORREA, H.L e CORREA, C.A.  Administração de produção e operações: 

manufatura e serviços; uma abordagem estratégica.  SP:Atlas, 2012. 

FOGLIATTO,F S.;RIBEIRO,J.L.D. Confiabilidade e manutenção industrial. RJ: 

Campus, 2009. 

MACINTYRE, A. J.. Equipamentos Industriais e de processo. RJ: LTC, 2008. 

NOVASKI, O. Introdução à engenharia de fabricação mecânica. SP:Edgar 

Blücher, 2011. 

SLACK, N., CHAMBERS, S., JOHNSTON, R.. Administração da produção.SP: 

Atlas, 2009. 

 

Online 

ALBERTIN, M.R. e PONTES, H.  Administração da produção e operações.   

Curitiba : Intersaberes, 2015.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302354/pages

/-2 

SELEME,R.  Manutenção industrial: mantendo a fabrica em funcionamento. 

Curitiba: Intersaberes, 2015. 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544303412/pages

/-2 
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 Lean Seis Sigma 

Ementa 

Fundamentação da metodologia Lean 6 Sigma. Gerenciamento pelas diretrizes; 

Indicadores de Desempenho; Metodologia A3; Lean Six Sigma, DMAIC, Projeto 

Green Belt. Avaliação do processo e desperdícios. Análise e avaliação do controle 

da qualidade e análise dos resultados na produção. 

 

Bibliografia Básica: 

RODRIGUES, M.V.  Entendendo, aprendendo e desenvolvendo: qualidade 

padrão seis sigma. RJ:Elsevier, 2017. 

WERKEMA,  C.  Criando a Cultura Seis Sigma. Nova Lima, RJ:Elsevier, 2011. 

WERKEMA, M. C. C. Lean Seis Sigma: Introdução às ferramentas do Lean 

Manufacturing. Nova Lima, MG: 2006.  

 

Bibliografia Complementar 

ABRANTES, J.  Gestão da qualidade.   RJ: Interciência, 2009. 

MARSHALL JR, I. et elii   Gestão da qualidade.   RJ; FGV,2010. 

VIEIRA FILHO, G.. Gestão da Qualidade total - uma abordagem prática. 

Campinas: Alínea, 2003. 

WERKEMA, M. C. C. Perguntas e respostas sobre o lean seis sigma.   RJ: Elsevier, 

2011. 

WOMACK, J. e  JONES, D.T.  A mentalidade enxuta nas empresas.   SP: Campus, 

2001 

 

Online 

PEARSON EDUCATION BRASIL.   Gestão de qualidade.   SP: Pearson, 2011. 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576056997/pages

/_1 

SELENE, R. e STADLER, H.  Controle da qualidade; ferramentas essenciais.  

Curitiba, Intersabere, 2012. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704861/pages

/-2 

 

 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704861/pages/-2
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704861/pages/-2
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 Pesquisa Operacional Programação Fluxo de Redes 

Ementa: 

Grafos: definições e notação. Conectividade. Problema de coloração. Geração de 

árvores. Caminhos Mínimos. Problemas de emparelhamento. Fluxo em redes: 

Formulação de modelos. Aplicações práticas em atividades de engenheiros de 

produção 

 

Bibliografia Básica 

ARENALES, M.; ARMENTANO, V.; MARABITO, R. Pesquisa operacional.  RJ: 

Campus/ Elsevier, 2007. 

LACHTERMACHER, G.. Pesquisa operacional na tomada de decisões.  RJ: 

Campus, 2006. 

MOREIRA, D. A. Administração da produção e operação. SP: Pioneira, 1998. 

 

Bibliografia Complementar 

CAIXETA FILHO, J. V.. Pesquisa operacional: técnicas de otimização aplicadas a 

sistemas agroindustriais.  SP: Atlas, 2004 

ANDRADE, E. L..Introdução a pesquisa operacional: métodos e modelos para 

analise de decisão.  RJ: LTC, 2004. 

GOLDBARG, M. C. Otimização combinatória e programação linear: modelos e 

algoritmos. RJ: Campus, 2000. 

SILVA, E. M.     Pesquisa Operacional: programação linear, simulação.  SP: Atlas, 

2010. 

THEOPHILO, C. R.; CORRAR, L. J. Pesquisa operacional para decisão em 

contabilidade e administração. SP: Atlas, 2003. 

 

Online 

SIMÕES–PEREIRA, J.M.S.  Grafos e redes: teoria e algoritmos básicos.  RJ: 

Interciências, 2014.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933316/pages

/-4 

TAHA, H. A. Pesquisa operacional: visão geral.   SP:Pearson, 2008.   Disponível 

em:  

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051503/pages

/_1 
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 Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 

Ementa 

Introdução: definições, fluxo físico e de informações, níveis de planejamento, 

decisões típicas. Sistemas, equipamentos e técnicas de movimentação e 

armazenagem de cargas fracionadas e a granel. Unitização, embalagem e 

conteinerização de cargas. Logística integrada. Logística: reversa, de reparos e 

emergencial. Sistemas computacionais para gerenciar a cadeia de suprimentos: 

EDI, ERP, CRP, VMI etc. Logística Internacional. Simulação/previsão, 

planejamento, estratégias e administração de estoques em cadeia de 

suprimento. Modais de transporte. Movimentação e armazenagem de materiais. 

Projeto de sistemas logísticos: conjuntos para definição de localização, 

capacidade e planejamento da produção. Portos, aeroportos, centros de 

distribuição e Cross Dock. Compras: Global Sourcing e Global Logistics. 

 

Bibliografia Básica 

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J.. Logística empresarial: o processo de integração 

da cadeira de suprimento. SP: Atlas, 2011. 

CHRISTOPHER, M.  Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos.   SP: 

Cengage Learning, 2011. 

PIRES, S. R. I.. Gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management): 

conceitos, estratégias, práticas e casos. SP: Atlas, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

BALLOU, R. H.. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 

. SP: Bookman, 2010. 

____. Logística Empresarial: transportes, administração de materiais, 

distribuição física. SP: Atlas, 2011. 

FLEURY,,P.F.; WANKE, P. E FIGUEIREDO, K.F. Logística empresarial. SP: 

COPPEAD/Atlas, 2012.  

HARA, C.M. Logística: armazenagem, distribuição, trade marketing.   

SP:Alínea,2011. 

LEITE, P. R.. Logística Reversa: meio ambiente e competitividade. SP: Prentice 

Hall, 2009. 

 

Online 

CHOPRA, S. Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e 

operações. SP; Pearson, 2011. 
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Disponível em:  

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058366/pages

/_1 

 VITORINO, C. M.  Logística.  SP: Pearson, 2012.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574526/pages

/-12 

 

 Negociação e Administração de Conflitos (EAD) 

Ementa 

Conceito dos tipos de conflitos existentes numa organização, negociação dos 

conflitos interindividuais, conflitos intergrupais, conflitos interdepartamentais; 

conflitos Inter organizacionais, conflitos capital-trabalho; 

Sindicalismo e negociação; Negociação e Relações Econômicas; Negociação em 

Reuniões de Negócios; O Processo de Mediação. 

 

Bibliografia Básica 

ANDRADE,J.E.;ABBAD,G.S.; MOURÃO, L.  Treinamento , desenvolvimento e 

educação em organizações e trabalho.  SP: Bookman, 2007.   . 

CASAROTTO FILHO, N. Elaboração de projetos empresariais: análise 

estratégica, estudo de  viabilidade e plano de negócios.   SP: Atlas,2011.  

SARFATI, G.(org) Manual de negociação.  SP:Saraiva, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

DEGEN. R.J.  O Empreendedor.   SP:Pearson, 2009. 

BITENCOURT, C. et ali Gestão contemporânea de pessoas :novas práticas, 

conceitos tradicionais. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

CHIAVENATO, I. Gerenciando pessoas como transformar gerentes em gestores 

de pessoas. SP: Prentice Hall, 2002. 

SPECTOR, P.E.  Psicologia nas organizações. SP: Saraiva,2012. 

CHIAVENATO, I. Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos: como 

incrementar talentos na empresa. SP: Atlas, 2009. 

ROBBINS, Stephen. Administração: mudanças e perspectivas. SP: Saraiva, 

2003. 

 

Online 

MARTINELLI, D.P.  Negociação empresarial.   SP: Manole, 2010. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520414361/pages

/_1 
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SILVA, R.O.  Teorias da administração.   SP: Pearson, 2013.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581431857/pages

/-14 

 

 Estágio Supervisionado II 

O Estágio Supervisionado, devidamente regulamentado na IES, tem por meta 
enfocar a integração teoria/prática, propiciando a complementação do processo 

ensino/aprendizagem. Trata-se de um instrumento de inserção profissional, que 
proporciona aos estudantes a participação em situações reais de vida e trabalho, 

por meio de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico 
e de relacionamento humano. 

 

Bibliografia Básica 

A bibliografia será pertinente ao aspecto observado pelo aluno. 

 

Bibliografia Complementar 

A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno 

 

9º semestre 

 

 Modelagem de Sistemas Dinâmicos  

Ementa 

Análise de um sistema técnico, conceitos fundamentais acerca de modelo, 

modelagem, análise de modelo e otimização. Modelagem física e matemática de 

sistemas de Engenharia de Produção. Análise de resposta transitória. Função de 

transferência e representação de estados. Diagramas de bloco e fluxos de sinal. 

Técnicas computacionais para simulação. Noções de identificação de 

parâmetros.  

 

Bibliografia Básica 

FELICIO,L.C.  Modelagem da dinâmica de sistemas e estudo da resposta.  São 

Carlos(SP): Rima,2007 

OGATA, K. Engenharia de controle moderno. RJ: Pearson Prentice Hall,2010. 

LARSON, R.; FARBER, B.. Estatística aplicada.. SP: Pearson Education, 2007. 

PRADO, D.   Usando o ARENA em simulação.   Nova Lima(MG):Falconi Ed, 

2014.(Série Pesquisa Operacional, 3) 

 

Bibliografia Complementar 

DOWNING,R. e CLARK, J.  Estatística aplicada.   SP:Saraiva,2006. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581431857/pages/-14
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581431857/pages/-14
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GOLDBARG, M. C. Otimização combinatória e programação linear: modelos e 

algoritmos. RJ: Campus, 2000. 

ZILL, D. G.  Equações diferenciais com aplicações em modelagem.   SP: Pioneira, 

2003 

LEONARDI, F.  Controle essencial.   SP: Pearson, 2011.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576057000/pages

/-16 

SOUZA, A.C. Z. et  elii  Projetos, simulações e experiência de laboratório em 

sistemas de controle.  RJ: Interciências, 2014. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933491/pages

/1. 

MORAES, C.C.  Engenharia de automação industrial.   RJ: LTC,2013. 

 

 Projetos de Plantas Industriais 

Ementa 

Engenharia de projetos industriais, demanda industrial de plantas e projetos, 

Engenheiro versus projetista, empreendedorismo e mudança organizacional, 

planejamento estratégico, processo de projetos e terminologias. A empresa de 

projeto como sistema. Gestão de empresas de projeto.  

 

Bibliografia Básica 

WOLEY, S. & MATHIAS, W.F.  Projetos: planejamento, elaboração e análise. 

Atlas, 1985. 

MACINTYRE, A. J.  Equipamentos Industriais e de Processos. RJ:LTC, 2000. 

SEIFFERT, M. E. B. Sistemas de gestão ambiental( ISO14001).  SP: Atlas, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

BARBIERI, J. C.  Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos. 

CASAROTTO F, N. Elaboração de projetos empresariais: analise estratégica, 

estudo de viabilidade,  Atlas, 2009. 

FISCHMANN, A. ALMEIDA, M.I.R. Planejamento estratégico na prática. SP: Atlas, 

2011. 

MEGGINSON, L. C.; MOSLEY, D. C.; PIETRI Jr., P. H.. Administração: conceitos 

e aplicações. SP: Harbra, 1998. 

CHIAVENATO, I.; SAPIRO, A.. Planejamento estratégico: fundamentos e 

aplicações. RJ: Elsevier, 2009. 

 

Online 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933491/pages/1
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933491/pages/1
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ABRANTES,J.  Teoria da administração: a antropologia empresarial e a 

problemática ambiental.   RJ: Interciências, 2012.. disponível em : 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571932975/pages

/-17 

NOGUEIRA, C.S.  (org,) Planejamento estratégico.  SP: Peasorn, 2014. 

Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012148/pages

/-12 

 

 Análise de Risco 

Ementa 

Conceito do risco, explicitando os fundamentos para caracterização do risco, 

procedimentos, técnicas e ferramentas utilizadas na análise e gerenciamento do 

risco, ao longo do ciclo de vida dos sistemas técnicos utilizados em engenharia. 

Caráter do risco de forma qualitativa e quantitativa, na perspectiva de estimar 

o risco e atuar para eliminar ou diminuir as causas ou pelo menos, quando 

ocorrência de falhas, mitigar as consequências. Técnicas para análise de risco à 

formação de projetistas. 

 

Bibliografia Básica 

ASSAF NETO, A., Finanças Corporativas e Valor.,  SP: Atlas, 2006. 

DAMODARAN, A. Gestão Estratégica do Risco, SP: Bookman, 2009 
CARMONA, C. U (ORG.)  Finanças corporativas e mercados.   SP; Atlas, 2009. 

Bibliografia Complementar 

CARDOSO, R.L.  Orçamento empresarial.   SP: Atlas, 2012. 

CAVALCANTE, F. Mercado de capitais: o que é, como funciona.  RJ: Campus, 

2009. 

CIIMENI,L.A.O. e KIMURA, H.  Derivativos financeiro e seus riscos.   SP:Atlas, 

2008. 

HOJI, M. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira 

aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial.  SP: Atlas, 2010. 

LUZIO, E.  Finanças corporativas: teoria e prática.   SP: Cengage, 2011. 

 

Online 

CAETANO,M.A.L. Análise de risco em aplicações financeiras.   SP: Blucher, 2018. 

Disponível em:  

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788521211457/pages

/3 

https://mail.uninove.br/OWA/redir.aspx?C=unjqsXSwUkGuFIN6iDUnL7za7K11KNAIcp74KOMKCTWCQLlzxBI-maFRpI3Csj1RP3OWhdsRT-Q.&URL=http%3a%2f%2fwww.livrariacultura.com.br%2fscripts%2fbusca%2fbusca.asp%3fpalavra%3dDAMODARAN%2c%2bASWATH%26modo_busca%3dA
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DUARTE JR. M.A.  Gestão de fundos para fins de investimentos. SP: Prentice 

Hall, 2005. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050445/pages

/_1 

 

 Processos Estocásticos 

Ementa 

Revisão da teoria de probabilidades: operações com conjuntos, eventos 

independentes e experimento de Bernoulli. A variável aleatória: funções de 

distribuição e densidade de probabilidade, distribuições e densidades 

condicionais, esperança, momentos e transformações de uma variável aleatória. 

Variáveis aleatórias múltiplas: vetores aleatórios, distribuição e densidade 

conjunta, independência estatística, Teorema do Limite Central, valor esperado 

de uma função de variáveis aleatórias, distribuição conjunta e variáveis 

aleatórias conjuntamente gaussianas. Processos aleatórios: estacionariedade, 

independência, funções de correlação, ergodicidade, processos aleatórios 

gaussianos. Características espectrais de processos aleatórios: densidade 

espectral de potência, relação entre densidade espectral de potência e função 

de autocorrelação, densidade espectral de potência cruzada, ruído branco e 

ruído colorido. Sistemas lineares ótimos: sistemas que maximizam a relação 

sinal-ruído e sistemas que minimizam o erro quadrático médio. 

 

 

Bibliografia Básica 

BASSANESSI, R.C. Ensino –aprendizagem com modelagem matemática.   SP: 

Contexto, 2009. 

BUSSAB, W. O., MORETTIN, Pedro A. Estatística básica. SP: Saraiva, 2003. 

GOODMAN, D.J. e YATES,R.D.  Probabilidade e processos estocásticos.  RJ:LTC, 

2017. 

 

Bibliografia Complementar 

BARBETTA, P.A., REIS, M.M., BORNIA, A.C. Estatística para cursos de 
engenharia e informática.  SP: Atlas, 2010. 

MAGALHÃES, M. N.; Lima, A. C.  Noções de probabilidade e estatística. SP: 
Universidade de SP, 2002. 

MEYERS, P.l.  Probabilidade  aplicações á estatística,   SPLivro Técnico,1973. 
BASSANESSI, R.C. Ensino –aprendizagem com modelagem matemática.   SP: 

Contexto, 2014. 
COSTA,J.J S.  Probabilidades e  processos  estocásticos.   SP:Vozes, s.d. 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050445/pages/_1
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050445/pages/_1
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MORETTIN, L.G.  Estatística básica; probabilidade e interferência.  SP:Pearson, 
2010. 

 Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572442077/pages
/-2 

COSTA,J.J S.  Probabilidades e  processos  estocásticos.   SP:Vozes, s.d. 
MORETTIN, L.G.  Estatística básica; probabilidade e interferência.  SP:Pearson, 

2010. 
 

Online 
FOGLIATTI,M.C. e MATTOS, N.  Teoria de filas.   RJ: Interciências , 2007.  

Disponível em: 
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571931572/pages

/-19 
IZIDORO, C. (org.) Métodos quantitativos.   SP: Pearson, 2015. Disponível em:  

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543017280/pages

/-12 

MYERS,R, MYERS, S E WALPOLE, R. E.  Probabilidade e estatística para 

engenheiros e ciências.  SP: Pearsorn, 2009.  Disponível em : 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051992/pages

/_1 

 
 Tecnologia de Sistemas Produtivos 

Ementa 

Fatos históricos e introdução sobre sistemas produtivos. Tipos de sistemas de 

produção: contínuos e discretos. Processos de transformações e tipos de 

operações de produção em ambientes de manufatura e de serviços. A relação 

entre arranjo físico e tecnologias de processo. Tecnologia de Produção e 

produção limpa 

 

Bibliografia Básica 

WOMACK, J.P.; JONES, D.T.; ROOS, D. A Máquina que mudou o mundo: baseado 

no estudo do masachusetts institute of technology sobre o futuro do automóvel 

. RJ: Elsevier, 2012. 

SLACK, N., CHAMBERS, S., JOHNSTON, R.. Administração da produção. SP: 

Atlas, 2002. 

TAYLOR, F. W.. Princípios de administração científica. SP: Atlas, 2012. 

 

 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572442077/pages/-2
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572442077/pages/-2
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Bibliografia Complementar 

CORREA, H.L e CORREA, C.A.  Administração de produção e 

operações.:manufatura e serviços;uma abordagem estratégica.  SP:Atlas, 2012. 

KRAJEWSKI,L;RTZMAN,L.E MALHORTA, M.  Administração de produção e 

operações.   SP:Pearson,2012. 

MOREIRA,D.A.  Administração da produção e operações.   SP:Pioneira, 2000.   

OLIVEIRA, D. de P. R.. Sistemas de informações gerenciais: estratégicas, táticas 

e operacionais. SP: Atlas, 2011. 

TUBINO, D. F. Manual de planejamento e controle da produção. SP: Atlas, 2000. 

 

Online 

Online 

ALBERTIN, M.R. e PONTES, H.  Administração da produção e 

operações.   Curitiba : Intersaberes, 2015.  Disponível 

em:http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302354/p

ages/-2 

ANDREALLI, T.P. e AHLFELT, R.  Organização de sistemas produtivos.   Curitiba: 

Intersaberes, 2004.  Disponível 

em:http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301197/p

ages/1 

 

 

 Ética e Legislação Profissional (EAD) 

Ementa 

A ética como garantia da convivência. Culturas, tradições e etnias. Sociedade 

tecnológica e informacional. Ciência e gênero. Aceleração histórica. Os processos 

econômicos e a globalização. Economia solidária. Sócio economia planetária e 

globalização cooperativa e solidária. Espaço vivencial. Ministério da Educação e 

Cultura - MEC: legislações e afins. Sistema CONFEA/CREA: legislações e afins. 

 

Bibliografia Básica 

BENNETT, C. Ética profissional.   SP:CENGAGE, 2008. 

BOFF, L.. Ética da Vida.  Brasília: Letrativa, 2000. 

LEISINGER, K. M.; SCHMITT, K.. Ética Empresarial: responsabilidade global e 

gerenciamento moderno. Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

Bibliografia Complementar 

AGUIAR, M.A.F. Psicologia aplicada à administração.   SP: Saraiva, 2010. 

ASHLEY,P.A.  Ética e responsabilidade social.   SP:Saraiva,2009. 
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LOPES DE SÁ, A. Ética Profissional. SP: Atlas, 2012 

PASSOS, E.  Ética nas organizações.   SP:Atlas, 2012. 

VÁSQUEZ,A.S. Ética.  RJ: Civilização brasileira, 2012. 

 

Online 

ALENCASTRO,M.S.C. Ética e meio ambiente. Curitiba: Intersaberes, 

2012.  Disponível 

em:http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301173/p

ages/-2 

MUNHOZ, A.S.  Responsabilidade e autoridade social das empresas.   Curitiba: 

Intersabberes, 2015.  Disponível 

em:http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302217/p

ages/-2 

 

 Estágio Supervisionado III 

O Estágio Supervisionado, devidamente regulamentado na IES, tem por meta 

enfocar a integração teoria/prática, propiciando a complementação do processo 

ensino/aprendizagem. Trata-se de um instrumento de inserção profissional, que 

proporciona aos estudantes a participação em situações reais de vida e trabalho, 

por meio de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico 

e de relacionamento humano. 
Bibliografia Básica 

A bibliografia será pertinente ao aspecto observado pelo aluno. 

 

Bibliografia Complementar 

A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno 

 

10º semestre 

 

 Controle Estatístico da Qualidade 

Ementa 

Métodos e filosofia do controle estatístico de processos; Gráficos de controle 

para variáveis e atributos, de soma cumulativa, de média móvel ponderada; 

Análise da capacidade e sistemas de medida; Monitoramento e controle de 

processo multivariado; Técnicas de amostragem de aceitação. 

 

Bibliografia Básica: 

PALADINI, E. P. Gestão da qualidade. Teoria e Prática, 2. Ed. SP: Atlas, 2004. 
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COSTA, A. F. B.; EPPRECHT, E. K.; CARPINETTI, L. C. R.. Controle estatístico de 

qualidade... SP: Atlas, 2005. 

OLIVEIRA, O. J. (Org.). Gestão da qualidade : tópicos avançados. SP: Thomson, 

2004 

 

Bibliografia Complementar: 

ABRANTES, J.  Gestão da qualidade.   RJ:Interciência, 2009 

CARVALHO, M. M.; PALADINI, E. P. (Coordenadores). Gestão da qualidade -

teoria e casos. RJ: Campus, 2006. 

JURAN, J. M.. A Qualidade desde o projeto.  SP: Thomson Learning, 2002. 

MARSHALL JR, I. et elii   Gestão da qualidade.   RJ;FGV,2010. 

VIEIRA FILHO, G.. Gestão da Qualidade total - uma abordagem prática. 

Campinas: Alínea, 2003. 

 

Online 

ANDREOLLI, T. P. e Bastos, L. T.  Gestão da qualidade: melhoria continua e 

busca da excelência.  Curitiba: Intersaberes, 2017. Disponível 

em:http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559724714/p

ages/-2 

SELENE, R. e STADLER, H.  Controle da qualidade; ferramentas 

essenciais.  Curitiba, Intersabere, 2012. Disponível 

em:http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704861/p

ages/-2 

 

 Gestão de Recursos Naturais e Energéticos 
Ementa 

Gestão de recursos naturais e energéticos. Produção mais limpa e ecoeficiência. 

Gestão econômica sustentável.  Gestão de efluentes e resíduos industriais.  A 

importância da conservação e reuso da água. Aspectos legais da conservação e 

reuso da água. Plano de Conservação e Reuso de Água - PCRA. Tipos de Resíduos 

Industriais. Minimização da Geração de Resíduos. Gestão de Resíduos 

Recicláveis. Tratamento e Disposição Final de Resíduos Não Recicláveis. 

Autorizações para Destinação Final.  Sistemas Inteligentes no Gerenciamento de 

Recursos Naturais 

 

Bibliografia Básica  

BARBIERI, J.C.  Responsabilidade social empresarial e empresa sustentável.   

SP:Saraiva,2011. 
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SEIFFERT, M. E. B. SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL( ISO14001).  SP: Atlas, 

2008. 

TACHIZAWA, Takeshy.  Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: 

estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. SP: Atlas, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas.  SP: Gaia, 2000. 

DREW, D. Processos interativos homem- meio ambiente.  SP: Contexto, 2010. 

BARBIERI, J.C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e 

instrumentos.   SP: Saraiva, 2007.  

TINOCO, J.E.P.  Balanço social e o relatório da sustentabilidade.  SP:Atlas,2010. 

BRAGA, B.  et alii  Introdução á engenharia ambiental: o desafio do 

desenvolvimento sustentável.   SP;Peason,2010.    

 

Online 

MAZZAROTO, A. S . e BERTÉ. R. Gestão ambiental no mercado empresarial.  

Curitiba, Intersaberes, 2013. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127902/pages

/1 

MUNHOZ, A.S.  Responsabilidade e autoridade social das empresas.   Curitiba: 

Intersabberes, 2015.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302217/pages

/-2 

 

 Canais de Distribuição e Intermodalidade de Transportes 

Ementa 

Introdução do estudo da logística nas organizações, demonstrando a 

importância na engenharia de produção, no contexto das atividades que 

apresentam o fluxo de um produto do ponto de origem até o ponto de consumo, 

demonstrando um panorama da sua evolução histórica desde as sociedades 

primitivas até os dias atuais, e destacando aspectos relevantes relacionados com 

a administração da cadeia de suprimentos dos fornecedores até o cliente final. 

 

Bibliografia Básica 

BALLOU, R. H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e 

distribuição física. SP: Atlas, 1993. 

NOVAES, A G. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. Campus, 

2007. 

VIANA, J. J. Administração de materiais: um enfoque prático. SP: Atlas, 2002. 
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Bibliografia Complementar 

ARBACHE, F.S. et al.  Gestão de logística, distribuição  e trade marketing.   RJ: 

FGV, 2011. 

BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, 

organização e logística empresarial.  Porto Alegre: Bookman, 2006. 

MEGIDO, J.L. Administração estratégica de vendas e canais de distribuição. SP: 

Atlas, 2004. 

PIRES, S.R.I. Gestão da cadeia de suprimentos.  SP:    Atlas, 2004. 

VALENTE, A.M. et el.  Qualidade e produtividade nos transportes.   SP: 

Cengage Learning, 2008.  

 

Online 

CHOPRA, S .Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e 

operações. SP; Pearson, 2011. 

Disponível em:  

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058366/pages

/_1 

SCHLUTER, M. R. Sistemas logísticos de transportes.   Curitiba: Intersaberes, 

2013.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127421/pages

/-2 

 

 Manufatura Avançada 

Ementa 

Revolução Industrial: os desafios do dia a dia da manufatura, este poderá 

através de análises prévia fazer análises de oportunidades e Riscos da 

manufatura; Diagnóstico e implementação de Industria 4.0; Manufatura 

Inteligente; Robótica. Sistemas de Movimentação e Armazenagem Automática. 

Monitoramento e Controle de Processos. Sistemas flexíveis de manufatura. 

Sistemas flexíveis de automação. Concepção, operação e gestão da operação 

em sistemas automatizados; Sistemas de Produção Físico Cibernéticos; 

Tecnologias e Estratégias inovadoras de manufatura; Otimização e automação 

e robotização sobre Redes e Clusters Industriais Inteligentes. 

 

Bibliografia Básica 

ALVES, J. L. L.. Instrumentação, controle e automação de processos. RJ: LTC, 

2010. 

CAPELLI, A.. Automação industrial: controle do movimento e processos 

contínuos. SP: Érica, 2008. 
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SILVEIRA, P. R.; SANTOS, W. E.. Automação e controle discreto. . SP: Érica, 

2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

ARAUJO, L.C. Organização, sistemas e métodos: e as tecnologias de gestão 

organizacional.  SP: Atlas, 2010. 

CORREA, H.L e CORREA, C.A.  Administração de produção e operações: 

manufatura e serviços;uma abordagem estratégica.  SP:Atlas, 2012. 

O”BRIEN, J. A.. Sistema de informação e as decisões gerenciais na era da 

internet.  SP: Saraiva, 2001. 

GROOVER, M. P. Automação industrial e sistemas de manufatura. SP: Pearson, 

2010. 

OLIVEIRA, D. de P. R.. Sistemas de informações gerenciais: estratégicas, táticas 

e operacionais. SP: Atlas, 2011. 

 

Online 

GROOVER, M. P. Automação industrial e sistemas de manufatura. SP: Pearson, 

2010.Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058717/pages

/_1 

 

 Noções de Direito (EAD) 

Ementa 

Interação entre o ordenamento jurídico e a vida social. Panorama sobre a 

Separação dos Poderes. Estruturação do Sistema Jurídico, Constituição Federal 

e direitos e garantias fundamentais. Apontamentos sobre o Direito Civil e Direito 

do Consumidor nos aspectos contratuais e obrigacionais. Análise do sistema de 

responsabilização civil e criminal. Relações Empresariais e seus efeitos no âmbito 

do Direito do Trabalho e Responsabilidade Fiscal. Exame de questões relativas à 

Responsabilidade Socioambiental. 

Bibliografia Básica 

DI PIETRO, M.S.Z.  Direito Administrativo. SP: Atlas, 2014. 

FERRAZ,T.S. Introdução ao Estudo do Direito. SP:Atlas,2012 

GONÇALVES, C. R. Direito Civil Brasileiro. SP: Saraiva,  2014. vol. I. 

 

Bibliografia Complementar 
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ARAÚJO, L.A D. E NUNES JR., VOL. Curso de Direito Constitucional. SP: 
Saraiva, 2009. 

FILOMENO,J.G. Manual do  Direito  do Consumidor.   SP:Atlas, 2012. 

 HARADA, K.  Direito Financeiro e Tributário.  SP:Atlas, 2014. 

MAMEDE,G. Manual de Direito Empresarial.  SP:Atlas, 2012. 

OLIVEIRA, A.  Manual de prática trabalhista.  SP:Atlas, 2012. 

 

Online 

BRASIL.  Constituição federal.  Barueri/SP: Manole, 2015.  Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520441299/pages

/-24 

GLASENAP, R. (Org.) Introdução ao direito.  SP: Pearson, 2014. Disponível em: 

http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005102/pages

/-12 

 

 Trabalho de Conclusão de Curso  

Ementa 
A estrutura do Trabalho de Conclusão do Curso. Elaboração e execução do TCC. 

Normas da ABNT. 
 

Bibliografia Básica 
ECO, U. Como se faz uma tese. SP: Perspectiva, 1998. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. SP: 
Atlas, 2004. 

MEDEIROS, J. B.. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. SP: Atlas, 2004. 

 
Bibliografia Complementar 

AZEVEDO, I.B. O Prazer da produção científica. SP: Hagnos, 2001. 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. SP: Atlas, 2002. 

GONSALVES, E. Conversas sobre iniciação e a pesquisa cientifica. Campinas: 

Alínea, 2001. 

MATTAR, J.  Metodologia científica na era da informática. SP: Saraiva, 2008. 

SEVERINO, A. J.. Metodologia do trabalho científico. SP: Cortez, 2007. 

 

Online 

TOMAINO, B. et elii  Metodologia científica.  SP: Freitas Bastos, 2016. Disponível 

em:http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872518/p

ages/-20 
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KOCHE, J.C. Fundamentos da metodologia científica.   Petropolis:Voze, 2015. 

Disponível 

em : http://bv4.digitalpages.com.br/?term=fundamentos%2520da%2520meto

dologia%2520cientifica&searchpage=1&filtro=todos#/busca 

 

 Estágio Supervisionado IV 

O Estágio Supervisionado, devidamente regulamentado na IES, tem por meta 

enfocar a integração teoria/prática, propiciando a complementação do processo 

ensino/aprendizagem. Trata-se de um instrumento de inserção profissional, que 

proporciona aos estudantes a participação em situações reais de vida e trabalho, 

por meio de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico 

e de relacionamento humano. 
 

Bibliografia Básica 

A bibliografia será pertinente ao aspecto observado pelo aluno. 

 

Bibliografia Complementar 

A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno 

 

 LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais (Optativa) 
Ementa 

Aspectos da língua de Sinais e sua importância: cultura e história. Identidade surda. 
Expressão corporal e facial. Alfabeto manual; gramática de libras; sinais de nomes 
próprios; soletração de nomes; localização de nomes; percepção visual.  Noções básicas 

de escrita de sinais. Processo de aquisição da Língua de Sinais observando as diferenças 
e similaridades existentes entre esta e a Língua Portuguesa. 

Bibliografia Básica 
GOES, M. C.R. Linguagem, surdez e educação.   SP: Autores Associados, 2007. 
QUADROS, R. M.  Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1997. 
_____. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 

2004.  
 

Bibliografia Complementar 
BRASIL. Saberes e práticas da inclusão: dificuldades de comunicação e sinalização: 
surdez. Educação Infantil. Brasília: MEC; SEESP, 2005.Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/const_escolasinclusivas.pdf 
BRASIL. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua 

portuguesa. Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação 
de Surdos. Brasília: MEC; SEESP, 2004.Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf 
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FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em contexto. Curso Básico. Brasília: 
MEC/SEESP, 1997. 

PEIXOTO, R. C. A Interface entre a língua brasileira de sinas (libras) e a língua 
portuguesa na psicogênese da escrita surda. 2004. Dissertação (Mestrado) – 

Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. 
SALLEs, H. M. M.L. et alii Ensino de língua portuguesa para surdos. Brasilia: MEC/SEESP, 
2004. v.1-2 

 

1.6. Conteúdos Curriculares 

É inegável o processo de transformação por que passa a sociedade na 

atualidade, o que exige redirecionamentos, compatibilizações e adequações de 

valores em consonância com essa nova ordem que se nos apresenta. Neste 

cenário, as instituições de ensino não estão isentas, justamente, pelo seu papel 

essencial para o desenvolvimento do país e para o resgate da cidadania.  

Com base nas considerações acima, dirigentes e corpo docente iniciaram um 

processo de reflexão e de proposituras com vistas a aprimorar e atualizar 

conceitos de cursos e de currículo para responder às novas exigências 

educacionais.  

No que diz respeito ao conceito de currículo, consideraram-se as exigências do 

mercado de trabalho de um profissional com formação completa e complexa, 

que não se restrinja a uma especialidade, mas, que seja capaz de integrar partes 

e promover mudanças na localidade em que vive. Vale dizer que esse mesmo 

mercado de trabalho não se apresenta estagnado e fechado em um modelo único 

de profissional, mas acompanha os avanços tecnológicos e de conhecimentos. 

Aprisionar o aluno em um modelo rígido, não condiz mais com a realidade e a 

superação desse dado só é possível, quando se vislumbra uma visão global, que 

adote mecanismos para que o aluno transite, durante sua formação, por 

diferentes áreas do saber.  

Essa meta só será alcançada, a partir da adoção da flexibilização curricular, 

alicerçada:  

• Na ideia de um currículo articulado com conhecimentos que extrapolam 

áreas específicas; que além de aquisição de conteúdos preveja habilidades 

e atitudes.  

 A consecução das propostas acima só se efetivará a partir da flexibilização 

horizontal e vertical, conforme se explicita abaixo.  

 De maneira geral, a flexibilização curricular, prevista neste projeto 

pedagógico, procura assegurar um curso de graduação que seja uma etapa 
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inicial de uma educação que se pretenda continuada; uma formação 

integrada à realidade social; articulação entre teoria e prática e 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

Pelo exposto acima, deve-se compreender a flexibilização curricular como 

nova relação de aprendizagem, articulada à pesquisa, à investigação e que 

oferece contribuições para a operacionalização do Projeto Político 

Pedagógico, em que ocorra:  

• Nova relação entre professor e aluno, postulando-se uma relação em que 

predomine o aprender a aprender.  

• Avaliação processual – A flexibilização exige um controle e um 

acompanhamento contínuo pelos professores e, sobretudo, pelo Colegiado 

de Curso, razão pela qual nas reuniões de colegiado do curso, tem-se 

procurado, quando da elaboração dos conteúdos programáticos, ajustes 

para que se possa propiciar um exercício abrangente de todas as 

disciplinas do período e entre períodos diferentes, procurando mostrar aos 

alunos uma visão sistêmica da sua ação, quer seja pelas ações técnicas, 

artísticas, ambientais e sociais.  

• Visão do currículo como conjunto de atividades intencionalmente 

desenvolvidas para o processo formativo.  

Vale dizer, ainda, que a interdisciplinaridade é o fio condutor da organização 

curricular do curso. Para tanto, contempla-se a horizontalidade, aliando 

disciplinas do mesmo semestre e a verticalidade, cuja tônica seja a 

interdisciplinaridade entre disciplinas de semestres diferentes. Para isso, 

desenvolvem-se semanas de estudo e elaboração de projetos. Além disso, as 

atividades complementares, integrantes da matriz curricular, constam de 

palestras, seminários e participação em eventos científicos e culturais, cursos de 

curta duração, debates, que, sem dúvida, muito contribuem para a 

interdisciplinaridade horizontal e vertical.  

Como já afirmamos anteriormente, tratamos a interdisciplinaridade como a 

utilização de conhecimentos de várias disciplinas com vistas à resolução de um 

problema concreto ou ainda a percepção de um determinado fenômeno por meio 

de diferentes pontos de vista.  

Além da discussão de temáticas comuns a várias disciplinas, a 

interdisciplinaridade prevista nesse projeto pedagógico procura a busca da 

unidade em termos de prática docente, cuja meta é o desenvolvimento de 

competências e habilidades relacionadas ao ensino e à pesquisa e no trabalho 
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efetivo com textos manifestados nas diferentes linguagens, cuja temática 

envolve assuntos/temas abordados em sala de aula.  

Essa concepção de interdisciplinaridade não dilui as disciplinas no contexto 

escolar, ao contrário amplia o trabalho disciplinar, pois aproxima e articula as 

ações docentes em atividades coordenadas e orientadas.  

Em Fazenda (1994) pode-se constatar a ideia de atitude interdisciplinar com se 

verifica em:  

Entendemos por atitude interdisciplinar, uma atitude diante de 

alternativas para conhecer mais e melhor; atitude de espera ante os 
atos consumados, atitude de reciprocidade que impele à troca, que 

impele ao diálogo com pares idênticos, com pares anônimos ou 
consigo mesmo – atitude de humildade diante da limitação do 

próprio saber, atitude de perplexidade ante a possibilidade de 
desvendar novos saberes, atitude de desafio – desafio perante o 

novo, desafio em redimensionar o velho – atitude de envolvimento 

e comprometimento com os projetos e com as pessoas neles 
envolvidas, atitude, pois, de compromisso em construir sempre da 

melhor forma possível, atitude de responsabilidade, mas, sobretudo, 
de alegria, de revelação, de encontro, de vida (FAZENDA, 1994, p. 

82).  
Com esses pressupostos, pode-se afirmar que a interdisciplinaridade é o fio 

condutor do processo de ensino e aprendizagem e, além de ser praticada em 

sala de aula sua materialização se dá também no desenvolvimento de projetos 

de Iniciação Científica, projetos interdisciplinares, Semanas de Estudos, visitas 

técnicas, cursos, debates e palestras. 

 

1.7. Metodologia 

O presente projeto prevê uma metodologia que tenha como foco a aprendizagem 

do aluno. Ressalte-se que mais do que transmissão de conteúdos teóricos, 

fixam-se práticas com predomínio do caráter dialógico entre professor/aluno a 

respeito de assuntos relevantes ao curso.  

 

Procedimentos Pedagógicos  

A materialização da proposta pedagógica do Curso requer procedimentos 

pedagógicos constantes, tais como: reuniões do Colegiado de Curso, constituído 

por todos os docentes do curso e por um representante discente, prevendo uma 

gestão democrática e participativa, a partir das proposituras estabelecidas nesse 
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projeto; promoção de comunicação efetiva e instituição de eventos que 

fomentem a investigação e a interatividade nos estudos.  

 

1.8. Estágio Curricular Supervisionado 

De acordo com Pimenta (2004), o estágio se caracteriza como a situação 

adequada para promover a aproximação da realidade com a atividade teórica. 

Para tanto, é preciso que a estrutura da organização curricular do Curso preveja 

em suas diretrizes, a perspectiva da formação do Engenheiro de Produção. 

Assim, entendemos que o estágio se caracteriza como uma oportunidade muito 

especial de integrar o conjunto de conhecimento do Curso.  

O regulamento do estágio supervisionado está disposto anexo ao projeto 

pedagógico do Curso. 

 
1.9. Estágio Curricular Supervisionado - relação com a rede de 

escolas da Educação Básica 
NSA 

 

1.10. Atividades Complementares 

As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências 

do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de 

estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e 

com as ações de extensão junto à comunidade. Produções bibliográficas, visitas 

a centros culturais, viagens e visitas técnicas, palestras, simpósios, cursos e 

seminários, leituras, participação em projetos sociais e frequência a peças 

teatrais e mostras cinematográficas poderão fazer parte das Atividades 

Complementares.  

 

Objetivos:  

 Complementar a formação profissional, cultural e cívica do aluno pela 

realização de atividades extracurriculares obrigatórias, presenciais ou à 

distância.  

 Contribuir para que a formação do futuro egresso seja humanista e 

reflexiva.  
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 Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e 

culturais.  

 Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e 

problemas.  

 Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão 

ética e humanista.  

 Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais.  

As atividades são registradas em formulário próprio e postadas em espaço 

reservado para essa finalidade, no sistema acadêmico Perseus. Todas as 

atividades postadas acompanham, necessariamente, o respectivo comprovante.  

O aluno deve cumprir, obrigatoriamente, atividades nas três áreas indicadas na 

tabela anexa a este Projeto Pedagógico, respeitando a cota mínima de 20% do 

total da carga horária em cada área. 

  

1.11. Trabalho de Conclusão de Curso 

A organização curricular do Curso prevê a realização do TCC como mecanismo 

para oportunizar a síntese do processo de formação, estimulando a produção 

científica e compreendendo-a como dimensão indissociável da ação docente.  

Entende-se por trabalho de conclusão de Curso (TCC) aquela produção – 

monografia, artigo científico, projeto e pré-projeto de pesquisa, resumo, 

resenha - elaborada, mediante atenção às normas de conteúdo e forma, na 

perspectiva de permitir a finalização da graduação do (a) aluno (a), conferindo-

lhe o título correspondente ao seu nível de estudos.  

É condição indispensável, para a conclusão do curso, a elaboração e 

apresentação pelos discentes do curso de engenharia de produção. As 

orientações para realização do TCC estão dispostas no regulamento anexo ao 

PPC do curso. 

 

1.12. Apoio ao discente 

O UNAR desenvolve ações e programas que visam apoiar o estudante durante 

todo seu processo acadêmico.  

Podemos apontar como mecanismos que favorecem as relações do estudante 

com a instituição, bem como qualifica o processo de formação:  
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 Bolsas de Estudo: Trata-se de um programa voltado a alunos que 

apresentam situações socioeconômicas incompatíveis aos custos 

institucionais das escolas privadas. As ações desse programa dizem 

respeito a concessões de bolsas de estudo, bolsa de trabalho, bolsa 

convênio, parcerias com empresas, polícia militar, polícia municipal e 

polícia ambiental, dentre outras.  

 Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior: Trata-se 

de um programa voltado a alunos que apresentam situações 

socioeconômicas incompatíveis aos custos institucionais das escolas 

privadas.  

 Programa de Incentivo à Produção Científica: Uma das metas da IES 

é o desenvolvimento de projetos de iniciação científica, com vistas à 

construção de conhecimento. Para tanto, está prevista a orientação e o 

acompanhamento de interessados na pesquisa, em conformidade com o 

que dispõe o regulamento do COOPPEX (Coordenadoria de Pesquisa, 

Iniciação Científica e Extensão).  

 Mecanismos de Nivelamento: É inegável o fato de os alunos 

ingressarem na Universidade com carências intelectuais, que 

eventualmente o impedem de acompanhar, com desempenho satisfatório. 

Estudos sobre esse aspecto evidenciam que o maior problema se encontra 

na dificuldade de leitura e compreensão de textos manifestados nas 

diferentes linguagens, além de dificuldades no campo do domínio de 

informática. Diante disso, o UNAR disponibiliza programa de nivelamento, 

constando, a princípio, de estudos de Língua Portuguesa, especificamente, 

referentes à leitura textual.  

 Estímulos à permanência do aluno no UNAR: Para minimizar as 

situações que levam à evasão do estudante, o UNAR desenvolve ações nos 

encontros presenciais, constando de palestras sobre temas da atualidade, 

tais como, meio ambiente, religião, globalização; de exibição de filmes 

que, em sua temática, envolvem fatos do cotidiano escolar e social. A 

partir daí, os docentes efetuam debates. Além disso, os coordenadores de 

Cursos realizam plantões para a resolução de possíveis problemas 

apresentados pelos alunos.  

 Apoio Psicopedagógico: Supre dificuldades de aprendizado, por meio de 

ações pedagógicas instituídas no momento do ingresso do aluno no Curso 

e também no transcorrer do mesmo.  
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 Trata-se de um programa, cujo objetivo é extrapolar questões acadêmicas 

e assistenciais, enfocando o fortalecimento de relações interpessoais nas 

diversas instâncias do cotidiano.  

 Organização estudantil: A UNAR estimula a organização dos órgãos 

estudantis, com vistas a contribuir para o desenvolvimento da consciência 

política do discente.  

 Acompanhamento dos egressos: Esse programa, além de procurar atrair 

ex-alunos à continuidade de estudos, prevê a possibilidade de avaliação 

da educação oferecida, com vistas a redirecionamentos de seus objetivos 

e metas, caso necessários. As ações podem ser resumidas como: acesso 

aos laboratórios de informática; acesso à Biblioteca; utilização do auditório 

para reuniões e/ou eventos; bolsas de estudo para outros Cursos.  

 Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais: O grande desafio atual 

é promover ações que conduzam a uma política efetiva de inclusão de 

alunos portadores de deficiências. Por essa razão, a UNAR prevê algumas 

práticas:  

o Para a deficiência física: Assegura circulação do estudante, com 

vistas a facilitar o acesso aos espaços de uso coletivo. Dispõe, 

inclusive, de um elevador, que permite amplo acesso ao campus. 

Todos os espaços são adaptados para o livre trânsito de toda 

comunidade escolar.  

o Para deficiência visual: A UNAR disponibiliza sala de apoio 

contendo máquina de datilografia Braille, impressora Braille 

acoplada a computador, sistema de síntese de voz; software de 

ampliação de tela; equipamento para ampliação de textos para 

atendimento a aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; 

plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos 

básicos em Braille. Possui piso tátil e placas indicativas em Braille.  

o Para surdos: Se solicitado, desde o acesso até a conclusão do 

Curso, deverão ser disponibilizados, quando necessário, intérpretes 

de língua de sinais/língua portuguesa, especialmente, por ocasião 

de realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação 

expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o 

real conhecimento do aluno.  

o Para autistas: nos termos do parágrafo único, artigo 3º, da lei 

12764, de 27 de dezembro de 2012 a UNAR disporá, para os casos 
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eventualmente diagnosticados, de acompanhante especializado, 

buscando parceria com a secretaria municipal de ação e inclusão 

social. 

 

1.13. Ações decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, disponibiliza aos 

cursos formulários de avaliação que contemplam o ponto de vista do aluno e do 

professor, sob diversos aspectos do processo de ensino-aprendizagem, da 

atuação da coordenação e dos serviços prestados pela instituição. No 

instrumento existe, ainda, campo para a manifestação complementar do 

entrevistado. Ao final do processo, as informações são enviadas ao Centro de 

Processamento de Dados para tabulação e os resultados informados aos 

professores, que têm acesso aos formulados respondidos por seus alunos. A 

etapa seguinte prevê, por parte dos integrantes da CPA – Comissão Própria de 

Avaliação a discussão dos problemas identificados na avaliação.  

A avaliação institucional tem como propósitos: demonstrar comprometimento 

em relação às políticas governamentais e às exigências e expectativas do 

público; demonstrar eficácia – verificar se as intenções ou objetivos da 

instituição foram atendidos; oferecer garantia de que os padrões profissionais 

foram alcançados; indicar opções de alocação de recursos, fornece diretrizes 

para a melhoria das ações e demonstrar eficiência. 

As ações da Instituição são orientadas pelos resultados de um processo contínuo 

de autoavaliação, fornecedor de subsídios que permitam o aperfeiçoamento das 

condições de ensino, pesquisa e extensão, da infraestrutura e da qualificação 

docente e técnica. 

A realização do diagnóstico da realidade educacional do UNAR inclui as áreas 

pedagógica (projetos pedagógicos, corpo docente, biblioteca, organização 

didático-pedagógica), administrativa e física.  

Optou-se por uma avaliação abrangente, enfocando os eixos: projeto 

pedagógico, serviços, biblioteca, infraestrutura, coordenação e corpo docente. 

As questões propostas acerca desses eixos visam a traçar um perfil detalhado 

do ensino ministrado, da gestão acadêmica e administrativa e dos serviços 

prestados em geral. Para a coleta de indicadores, a CPA disponibilizou aos alunos 

e docentes, no site www.unar.edu.br, um questionário, estruturado de forma 

que os resultados pudessem ser tabulados eletronicamente, com informações 

estatísticas, percentuais e somatória de respostas. A participação foi 
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espontânea. Medidas de precaução foram tomadas com vistas a bloquear 

tentativas subsequentes de acesso. Após o término da fase de aplicação dos 

questionários, a CPA reuniu-se para a análise e interpretação das respostas 

obtidas. Em seguida, os resultados desse trabalho são repassados aos 

profissionais responsáveis pelas diversas esferas acadêmicas e técnico-

administrativas do Centro Universitário, com o propósito de alimentar o processo 

crítico-reflexivo. Cartazes, informações no site e apelo dos coordenadores dos 

cursos do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 

sensibilizaram alunos a participar do processo avaliativo. No entanto, a 

frequência não satisfez as expectativas, razão pela qual objetivamos intensificar 

essa fase para obtenção de dados mais representativos de nossa comunidade 

discente. Os resultados do processo foram inseridos em um relatório geral, 

disponibilizado no site da UNAR.  

Espera-se que o debate aberto à comunidade acadêmica contemple as 

expectativas, no que tange ao aperfeiçoamento contínuo da qualidade das 

condições de ensino, pesquisa e extensão. Nesse processo, os indicadores 

obtidos mediante a aplicação de questionários são relacionados a informações 

resultantes de outras ferramentas de avaliação. Assim, consideram-se como de 

alta relevância os relatórios externos do ENADE, além da realização de encontros 

que integrem os diversos setores do contexto acadêmico e de seu entorno social.  

A IES leva em conta, além das avaliações legais, a avaliação da comunidade; as 

empresas hospedeiras de egressos; as necessidades das empresas locais; o grau 

de satisfação ou não de nossos egressos. 

 

1.14. Atividades de Tutoria 

O modelo pedagógico adotado pelo Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo 

Ulson – UNAR, contempla tutoria presencial, para as disciplinas tipo EAD de 

cursos presenciais como no caso da Engenharia de Produção. As disciplinas são 

desenvolvidas utilizando a Plataforma Moodle e a interação pedagógica é 

mediada por docentes e tutor presencial, que se valem de recursos da Internet 

e do ambiente virtual de aprendizagem adotado (AVA). O tutor presencial atua 

como mediador do contato entre o acadêmico, Instituição e Professores para 

garantir o sucesso acadêmico e sua permanência. Assim, o Tutor Presencial deve 

prestar informações acadêmicas, orientar os estudantes da modalidade a 

distância a respeito do curso e da profissão, cumprir agenda de atividades 

presenciais no Polo, facilitar o encaminhamento de estudantes com necessidades 
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especiais ao setor competente; o Tutor Presencial incentiva os estudantes a 

participarem das atividades atinentes à disciplina e vídeos conferências; alerta 

os acadêmicos para o cumprimento do cronograma, da realização e entrega das 

atividades de aprendizagem, a ter uma atitude proativa de estímulo à 

aprendizagem, sucesso escolar e permanência, e ainda aplicar as avaliações 

presenciais.  

O propósito é propiciar ao estudante a distância um ambiente de aprendizagem 

personalizado, capaz de satisfazer suas necessidades educativas. O número de 

tutores presenciais no Polo do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo 

Ulson” – UNAR, segue a seguinte escala: até 50 (cinquenta) alunos matriculados, 

o Polo de apoio presencial contará com 01 tutor presencial de 4h (quatro horas) 

semanais; entre 51 (cinquenta e um) e 100 (cem) alunos matriculados, o Polo 

de apoio presencial contará com um tutor presencial com, no mínimo 8h (oito 

horas) semanais. 

 

Atribuições do tutor:  

a) acessar o ambiente MOODLE diariamente;  

b) participar de reuniões de tutoria, agendadas pela coordenação EAD;  

c) auxiliar, quando necessário, os alunos no uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem;  

d) orientar os alunos sobre a realização das atividades (esclarecimentos 

de dúvidas, prazos de entrega etc.);  

e) dar feedback ao aluno em suas solicitações; 

f) estimular a participação dos alunos no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem;  

g) entrar em contato, via e-mail e mensagem, com o aluno que não vem 

realizando as atividades;  

h) gerenciar e atualizar, constantemente a planilha do seu grupo de 

alunos; 

i) interagir com a coordenação de tutoria sobre dados relevantes 

relacionados ao rendimento dos alunos no Curso;  

j) encaminhar aos professores e coordenadores de tutoria as dúvidas 

sobre os conteúdos  ou relativas a outras dificuldades pedagógicas;  

k) Aplicar provas presenciais, bem como corrigir e lançar as notas no 

sistema. 
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1.15. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – no processo 

de ensino-aprendizagem 

Os mecanismos de avaliação da aprendizagem utilizados nos processos de 

ensino-aprendizagem, atendem, de maneira excelente, à concepção do curso 

definida no Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Produção – PPC. A 

avaliação é contínua, cumulativa, progressiva e contempla aspectos conceituais, 

atitudinais e procedimentais, se dá por meio de verificação das atividades 

realizadas pelos alunos, com mecanismos diversificados, nos quais se priorizam 

as competências de analisar, inferir, comparar, sintetizar e propor soluções para 

problemas relacionados ao campo de atuação do profissional de engenharia de 

produção. No planejamento dos docentes, são valorizadas as atividades de 

caráter interativo, coletivo e colaborativo, visando corroborar com o princípio 

interdisciplinaridade. Regimentalmente, a avaliação contempla aspectos de 

aproveitamento e frequência, indicando como aproveitamento mínimo para 

aprovação a média 7,0. 

Nas disciplinas a distância, o aluno faz uso da plataforma Moodle. A plataforma 

destina-se à comunicação, interação e integração voltada a Instituições de 

Ensino a Distância. Por meio dela, discentes, docentes, funcionários ou 

quaisquer outros usuários, desde que devidamente cadastrados no sistema, 

acessam as ferramentas pessoais, cuja meta é a facilitação do processo de 

aprendizagem, quer pela complementação e aprofundamento de aulas 

presenciais; quer pela estruturação de um Curso completo em EAD e ou a 

capacitação de usuários na plataforma.  

O acesso a Plataforma Moodle se dá por meio de links disponíveis, na página 

principal da Instituição - URL http://www.unar.edu.br. 

Ao acessá-la, o usuário encontra páginas visuais condizentes às exigências 

educacionais e design que conduz a uma navegação agradável e atraente. 

Destaque-se ainda que a linguagem é clara, objetiva, recorrendo, sempre que 

possível, a recursos de ilustração, vídeos e sons. 

A organização e disposição do conteúdo permitem a busca de informação com o 

menor número possível de cliques, além de indicar fontes para o 

aprofundamento e busca de informações que propiciem a ampliação de 

conhecimentos. Dessa maneira, foca-se a busca de aprendizado de maneira 

autônoma e significativa. 
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Características da Plataforma Moodle  

 Construção em plataforma totalmente web, compatível com Internet 

Explorer, Google Chrome, Firefox e Edge;  

  

Escopo das funcionalidades do software:  

 Sala de Bate-Papo (chat)  

 Fórum  

 Utiliza conta de e-mail pessoal para comunicação ou Mensagem do 

próprio ambiente  

 Lista de Discussão  

 Testes on-line com feedback automático  

 Aulas disponibilizadas em arquivos Acrobat Reader (pdf)  

 Atividades disponibilizadas em arquivos do pacote Microsoft Office 

ver. 2016 (Word, PowerPoint e Excel), assim como, vídeos e links à 

Internet.  

 As atividades são enviadas por recursos disponibilizados na própria 

plataforma.  

 Relatórios de acessos (para professores e tutores).  

 Relatório de notas.  

 

1.16. Material Didático Institucional 
NSA 

 

1.17. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes 

O UNAR preza pela transparência e interação contínua e dinâmica entre alunos, 
docentes e tutores. Para isso utiliza tanto o “Portal do Aluno”, no qual o ele tem 

acesso a toda “vida acadêmica”. O histórico acadêmico, notas, disciplinas em 
que está matriculado e que precisa fazer, frequência. E-mail dos professores, e 

uma área na qual os professores anexam todo o material dado em aula. Além 
disso, é possível os alunos fazerem requerimentos online junto a secretaria e 

coordenação de curso, pesquisar livros nas bibliotecas, virtuais e física.   
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1.18. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-
aprendizagem 

A avaliação deve ser contínua e concebida como uma ferramenta auxiliar nas 

atividades de ensino e aprendizagem, privilegiando o processo e não apenas o 

produto, refletindo aspectos qualitativos coadunados ao perfil desejado pelo 

Curso, mesmo sendo expressa por valores numéricos.  

Um processo de ensino e aprendizagem deve ser avaliado, a partir de 

posicionamento interativo entre o responsável pela transmissão de 

conhecimentos e aqueles que o recebem. Assim, variados instrumentos de 

avaliação deverão ser empregados, contemplando aspectos formativos e 

somativos, envolvidos no cotidiano do alunado.  

Ressalte-se que os aspectos somativos envolvem a avaliação dos conhecimentos 

teóricos assimilados pelos alunos, ocorrendo por meio de provas objetivas e 

dissertativas, presencialmente.  

A Instituição, por meio de seu Regimento e considerando as correntes que 

abordam a avaliação, estabeleceu uma orientação geral para o processo de 

avaliação de seus Cursos, conforme capítulo VI do Regimento interno do UNAR. 

 

1.19. Número de vagas 
De acordo com a Portaria MEC nº 428, de 30/08/2013, o Curso de Bacharelado 

Engenharia de Produção foi reconhecido com 80 vagas, porém usufruindo de sua 
autonomia, o Centro Universitário publicou a Portaria UNAR 06/2017, de 

03/03/2017, reduzindo as vagas do curso para 40 vagas. 
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DIMENSÃO 2. Corpo Docente e Tutorial 

 

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante 

O NDE é um órgão consultivo e propositivo, responsável pela concepção, 

implantação, consolidação e atualização contínua do Projeto Pedagógico do 

Curso. Contribui para a consolidação do perfil profissional do egresso do Curso 

e a integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 

constantes no currículo do Curso. 

 

2.2. Atuação do Coordenador do Curso 

Dentre as atribuições do coordenador, de acordo com o Regimento Interno 

do UNAR, destacam-se:  

I - acompanhar e avaliar a execução do Projeto Pedagógico de Curso, 

segundo o que dispõe as Diretrizes Curriculares e os padrões de qualidade 

postos pelo Poder Público;  

II - traçar as diretrizes didático-pedagógicas do Curso coordenado, 

buscando seu aprimoramento contínuo; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer, para cada disciplina, juntamente com o professor 

responsável designado, o Plano de Ensino, observada a sua integração 

sistêmica no Curso; 

V - divulgar amplamente ao corpo discente o Plano de Ensino de cada 

disciplina, com especial atenção aos critérios de aproveitamento e de 

aprovação de cada uma delas; 

VI - acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas e o 

desempenho do corpo docente e do corpo discente; 

VII - manifestar-se sobre o aproveitamento de estudos e adaptações de 

alunos transferidos ou portadores de Curso superior; e 

VIII - elaborar, semestralmente, relatório circunstanciado das atividades 

desenvolvidas e encaminhá-lo à Pró-reitora Acadêmica. 
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2.3. Experiência profissional, de Magistério Superior e de Gestão 

Acadêmica do Coordenador do Curso 

O Coordenador do Curso possui experiência profissional, de magistério superior 

e de gestão acadêmica, somadas, maior que 10 anos, com experiência de 16 

anos em gestão coorporativa. 

 

2.4. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 

O Coordenador do Curso tem como regime de trabalho o Regime Parcial. 

 

2.5. Carga Horária de Coordenação de Curso 

NSA 

 

2.6. Titulação do Corpo Docente do Curso  

O corpo docente é constituído por 10 (dez) docentes, sendo 02 (dois) 

doutores (20%), 06 (seis) mestres (60%) e 02 (dois) especialistas (20%). O 

percentual docente com pós-graduação “Stricto Sensu”, Doutores e Mestres é 

de 80%. 

 

Docente Titulação Link Lattes 
Alessandro Caetano Fernandes 
de Mello 

Especialista 
http://lattes.cnpq.br/47518947227

98827 

Alessandro Giani Pattaro Especialista 
http://lattes.cnpq.br/15957792171

45544 

 Fernando Braga de Souza Mestre 
http://lattes.cnpq.br/98687242204

34900 

 José Antonio Vargas Bazan Doutor 
http://lattes.cnpq.br/32577250053

28856 

 José Leonardo Takahashi Mestre 
http://lattes.cnpq.br/17372972531

57313 

Luiz Henrique Oliani Mestre 
http://lattes.cnpq.br/00130208539

39023 

Sandro Luiz de Carvalho Neves Mestre 
http://lattes.cnpq.br/42340688917

52531 

Wlamir José Paschoalino Mestre 
http://lattes.cnpq.br/57649110926

61788 

Wdson de Oliveira Mestre 
http://lattes.cnpq.br/64454317588

86614 

 Vera Lucia Massoni Xavier da 

Silva 
Doutora 

http://lattes.cnpq.br/66342809592

71734 

 

http://lattes.cnpq.br/4751894722798827
http://lattes.cnpq.br/4751894722798827
http://lattes.cnpq.br/3257725005328856
http://lattes.cnpq.br/3257725005328856
http://lattes.cnpq.br/1737297253157313
http://lattes.cnpq.br/1737297253157313
http://lattes.cnpq.br/0013020853939023
http://lattes.cnpq.br/0013020853939023
http://lattes.cnpq.br/4234068891752531
http://lattes.cnpq.br/4234068891752531
http://lattes.cnpq.br/5764911092661788
http://lattes.cnpq.br/5764911092661788
http://lattes.cnpq.br/6445431758886614
http://lattes.cnpq.br/6445431758886614
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2.7. Titulação do Corpo Docente do Curso – percentual de doutores 
Dos 10 (dez) docentes integrantes do curso, 02 (dois) são doutores, o que 

perfaz um percentual de 20%. 

 

2.8. Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso 
O corpo docente do Curso é composto por 10 professores, dos quais 8 

trabalham em regime de trabalho parcial ou integral, o que corresponde a 80% 

dos docentes do Curso. 
 

Docente Titulação 

Regime 

de 
Trabalho 

Link Lattes 

Alessandro Caetano F. de 
Mello 

Especialista Parcial 
http://lattes.cnpq.br/47518947

22798827 

Alessandro Giani Pattaro Especialista Horista 
http://lattes.cnpq.br/15957792

17145544 

 Fernando Braga de Souza Mestre Parcial 
http://lattes.cnpq.br/98687242

20434900 

 José Antonio Vargas 

Bazan 
Doutor Parcial 

http://lattes.cnpq.br/32577250
05328856 

 José Leonardo Takahashi Mestre Horista 
http://lattes.cnpq.br/17372972

53157313 

Luiz Henrique Oliani Mestre Parcial 
http://lattes.cnpq.br/00130208

53939023 

Sandro Luiz de Carvalho 
Neves 

Mestre Parcial 
http://lattes.cnpq.br/42340688

91752531 

Wlamir José Paschoalino Mestre Parcial 
http://lattes.cnpq.br/57649110

92661788 

Wdson de Oliveira Mestre Integral 
http://lattes.cnpq.br/64454317

58886614 

 Vera Lucia Massoni 
Xavier Silva 

Doutora Integral 
http://lattes.cnpq.br/66342809

59271734 

 

 

2.9. Experiência Profissional do Corpo Docente 

80% do Corpo Docente do curso possui experiência profissional (excluídas 

as atividades de magistério superior), de pelo menos, 3 anos.  

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/4751894722798827
http://lattes.cnpq.br/4751894722798827
http://lattes.cnpq.br/3257725005328856
http://lattes.cnpq.br/3257725005328856
http://lattes.cnpq.br/1737297253157313
http://lattes.cnpq.br/1737297253157313
http://lattes.cnpq.br/0013020853939023
http://lattes.cnpq.br/0013020853939023
http://lattes.cnpq.br/4234068891752531
http://lattes.cnpq.br/4234068891752531
http://lattes.cnpq.br/5764911092661788
http://lattes.cnpq.br/5764911092661788
http://lattes.cnpq.br/6445431758886614
http://lattes.cnpq.br/6445431758886614
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Docente 
Regime de 

Trabalho 

Experiência 

Profissional (anos) 

Alessandro Caetano F. de Mello Parcial 25 

Alessandro Giani Pattaro Horista 28 

 Fernando Braga de Souza Parcial 05 

 José Antonio Vargas Bazan Parcial 0 

 José Leonardo Takahashi Parcial 0 

Luiz Henrique Oliani Parcial 28 

Sandro Luiz de Carvalho Neves Parcial 25 

Wlamir José Paschoalino Parcial 25 

Wdson de Oliveira Integral 32 

Vera Lucia Massoni Xavier Silva Integral 16 

 

2.10. Experiência no exercício da docência na educação básica 
NSA 

 
2.11. Experiência de magistério superior do corpo docente  

90% do Corpo Docente do curso possui experiência de Magistério Superior, de 

pelo menos, 3 anos. 
 

Docente 
Regime de 
Trabalho 

Experiência de 
Magistério 

Superior (anos) 
Alessandro Caetano F. de Mello Parcial 2 

Alessandro Giani Pattaro Horista 5 

 Fernando Braga de Souza Parcial 5 

 José Antonio Vargas Bazan Parcial 5 

 José Leonardo Takahashi Parcial 0 

Luiz Henrique Oliani Parcial 12 

Sandro Luiz de Carvalho Neves Parcial 15 

Wlamir José Paschoalino Parcial 12 

Wdson de Oliveira Integral 18 

 Vera Lucia Massoni Xavier Silva Integral 25 

 

2.12. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes 
NSA 

 

2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 

O colegiado de Curso é formado pelo coordenador do curso, pelo NDE, por todos 

os docentes envolvidos no Curso, dois representantes dos alunos e um 
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representante dos egressos (quando houver). Reúne-se, semestralmente, com 

vistas à decisão de procedimentos, tais como: realizar avaliações a respeito do 

desempenho dos alunos nas atividades fixadas para o semestre; avaliar o 

desempenho dos alunos nas provas; discutir e avaliar o alcance do referencial 

teórico; traçar estratégias de conscientização dos alunos no tocante à 

necessidade de regularidade de estudos; traçar estratégias para evitar evasão 

de alunos; traçar metas para a conscientização dos alunos sobre a importância 

da CPA e de sua participação no ENADE; definir procedimentos para a 

dinamização e regularidade das atividades de Iniciação científica e extensão. 

 

2.14. Produção Científica, cultural, artística ou tecnológica 

50% dos docentes do Curso possuem mais de 9 produções nos últimos 3 anos.  
 

Docente 

Produção Científica, 
cultural, artística ou 

tecnológica 
(Quantidade) 

Alessandro Caetano F. de Mello 0 

Alessandro Giani Pattaro 0 

 Fernando Braga de Souza 13 

 José Antonio Vargas Bazan 2 

 José Leonardo Takahashi 5 

Luiz Henrique Oliani 9 

Sandro Luiz de Carvalho Neves 1 

Wlamir José Paschoalino 14 

Wdson de Oliveira 10 

Vera Lucia Massoni Xavier Silva 12 
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DIMENSÃO 3. Infraestrutura 

3.1. Gabinetes de trabalho 

Os gabinetes de trabalho para os docentes em regime de Tempo Integral 

localizam-se em uma ampla e arejada sala, dividida em nove espaços 

individuais, sendo que cada um encontra-se mobiliado com mesa, cadeira e 

computador conectado à Internet. Há uma impressora para uso compartilhado. 

Os gabinetes atendem de maneira excelente os aspectos: disponibilidade de 

equipamentos de informática em função do número de docentes, dimensão, 

limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e 

comodidade. Além desses gabinetes, há 4 salas de uso exclusivo de docentes 

em TI, que exercem, também, função de gestão na IES.  

  

 
 

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços 

acadêmicos 

A sala destinada à Coordenação do curso mede 8m2, é mobiliada com mesa 

e cadeiras e equipada com computador, conectado à Internet Banda larga, 

impressora e telefone. Há, também, mesa para reuniões e atendimento ao 

público em geral. Atende, de maneira excelente, os aspectos: equipamentos de 

informática em função do número de professores, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.  

09 salas individuais  

01 sala de reunião 
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3.3. Sala dos professores 

A sala de docentes mede 70m², é ampla e climatizada. É mobiliada com 

mesas, cadeiras, sofás e possui computadores conectados à Banda Larga. 

Atende, de maneira excelente, os aspectos: dimensão, equipamentos, 

conservação, gabinete individual para coordenador, número de funcionários e 

atendimento aos alunos e aos professores. 

  

 

3.4. Salas de aula 

O UNAR conta com 42 salas de aula, amplas, bem ventiladas e iluminadas. 

As salas de aula do curso são excelentes considerando os aspectos: quantidades 

e número de alunos por turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em 

função das vagas previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 
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3.5. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática 

Os laboratórios de informática são amplos, arejados e atendem aos alunos 

do curso de maneira excelente. 

Há dois laboratórios de Informática disponíveis para os alunos, perfazendo 

um total de 60 máquinas, conectadas à Internet Banda Larga, dotados de 

softwares: Autocad, Excel Solver, Arena e o pacote Office. Atende, entre outras, 

as disciplinas de Desenho Técnico e Informática Aplicada. 

Constam do Regulamento dos Laboratórios: horário de funcionamento, 

plano de manutenção e regras de conduta. Ressalte-se, ainda, que os 

laboratórios são acessíveis aos portadores de necessidades especiais. 

 

 
 

Laboratório I 

Lousa Digital 
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3.6. Bibliografia Básica 

O acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade 

curricular, está disponível na proporção média de um exemplar para menos de 

5 vagas anuais autorizadas, de cada uma das unidades curriculares, de todos os 

Laboratório de Informática PNE e 

softwares adaptativos 
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cursos que efetivamente utilizam o acervo, além de estar informatizado e 

tombado junto ao patrimônio do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo 

Ulson” – UNAR. 

 

3.7. Bibliografia Complementar 

O acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, cinco títulos 

por unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso 

virtual. 

 

3.8. Periódicos especializados  

Há assinatura/acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, - 

elencados abaixo - sob forma impressa ou virtual, maior ou igual a 20 títulos 

distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria deles com acervo 

atualizado em relação aos últimos 3 anos. 

 

Periódicos: 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PERIÓDICOS INDICADOS ONLINE 

 

1- GESTÃO E PRODUÇÃO (UFSCAR) 

http://www.gestaoeproducao.com/   

2-O MUNDO DA USINAGEM(SANDVIK COROMANT NO BRASIL ) 

http://www.omundodausinagem.com.br/  

3-RAC – REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA (ANPAD) 

http://www.anpad.org.br  

4-RAE-REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (FGV) 

http://rae.fgv.br/rae  

5-REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO E INOVAÇÃO (UCS) 

http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/RBGI  

6-REVISTA DE GESTÃO E OPERAÇÕES PRODUTIVAS (UERJ) 

www.dein.eng.uerj.br/revista/  

7-REVISTA ELETRÔNICA PRODUÇÃO EM FOCO (UNISOCIESC) 

http://www.sociesc.org.br/producaoemfoco  

8-REVISTA EXACTA - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

http://www.uninove.br/revistaexacta/  

9-REVISTA GEPROS – UNESP – BAURU 

http://www.gepros.feb.unesp.br/  

http://www.gestaoeproducao.com/
http://www.omundodausinagem.com.br/
http://www.anpad.org.br/
http://rae.fgv.br/rae
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/RBGI
http://www.dein.eng.uerj.br/revista/
http://www.sociesc.org.br/producaoemfoco
http://www.uninove.br/revistaexacta/
http://www.gepros.feb.unesp.br/
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10-REVISTA GESTÃO INDUSTRIAL - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL 

DO PARANÁ 

https://periodicos.utfpr.edu.br/revistagi  

11-REVISTA GESTÃO & TECNOLOGIA 

http://revistagt.fpl.edu.br/get  

12-REVISTA LOGÍSTICA & SUPPLY CHAIN (IMAM) 

https://www.imam.com.br/logistica/  

13-REVISTA LOGWEB 

http://www.logweb.com.br/  

14-Revista Mundo Logística 

www.revistamundologistica.com.br/  

15-REVISTA PRODUÇÃO E ENGENHARIA 

http://www.fmepro.org/ojs/index.php/rpe  

16-REVISTA PRODUÇÃO ONLINE (APREPO) 

https://www.producaoonline.org.br/  

17-TRANSPORTES EM REVISTA 

http://www.transportesemrevista.com  

18-AÇÃO ERGONÔMICA 

http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae  

19-Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento (PODes) (SOBRAPO) 

http://www.podesenvolvimento.org.br/inicio/index.php?journal=podesenvolvi

mento&page=index  

20-RCT – REVISTA CIÊNCIA E TECNOLOGIA (UNISAL) 

http://www.revista.unisal.br/sj/index.php/123  

21-JOURNAL OF REMANUFACTURING 

https://link.springer.com/journal/13243  

22-INDUSTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING REVIEW (ISER) 

http://watsonojs.binghamton.edu/index.php/iser  

23-EXACTA - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

http://www4.uninove.br/ojs/index.php/exacta/index#  

24- REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/index  

 

PERIÓDICOS IMPRESSOS 

1. ADMINISTRADOR PROFISSIONAL (CRA-SP) -2018 

2. CONJUNTURA ECONOMICA (FGV) (2018) 

https://periodicos.utfpr.edu.br/revistagi
http://revistagt.fpl.edu.br/get
https://www.imam.com.br/logistica/
http://www.logweb.com.br/
http://www.revistamundologistica.com.br/
http://www.fmepro.org/ojs/index.php/rpe
https://www.producaoonline.org.br/
http://www.transportesemrevista.com/
http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae
http://www.podesenvolvimento.org.br/inicio/index.php?journal=podesenvolvimento&page=index
http://www.podesenvolvimento.org.br/inicio/index.php?journal=podesenvolvimento&page=index
http://www.revista.unisal.br/sj/index.php/123
https://link.springer.com/journal/13243
http://watsonojs.binghamton.edu/index.php/iser
http://www4.uninove.br/ojs/index.php/exacta/index
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/index
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3. ERA- REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (FGV) 

4. REVISTA EXAME  

5. GESTÃO E NEGOCIO (SCALA) 

6. GESTÃO E PRODUÇÃO (UFSCAR)  

7. HSM MANAGEMENT 

8. MELHOR GESTÃO DE PESSOAS (SEGMENTO) 

9. MUNDO LOGISTICO (online) 

10. O MUNDO DA USINAGEM (SANDVIK COROMANT BRASIL) 

11. PRODUÇÃO (ABEPRO)  

12. REVISTA LOGWEB  

13. REVISTA METAL MECANICA 

14. TRANSPORTE MODERNO (OTM ED) 

15. REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO DE NEGÓCIOS (Fecap)  

 

3.9. Laboratórios didáticos especializados - quantidade 

Os laboratórios didáticos especializados estão implantados em quantidade 

suficiente, implantados com respectivas normas de funcionamento, utilização e 

segurança atendem, de maneira excelente aos aspectos: quantidade de 

equipamentos adequada aos espaços físicos e alunos vagas autorizadas. 

Ressalte-se que todos os laboratórios são acessíveis aos portadores de 

necessidades especiais. 

 

Laboratório Multidisciplinar:  

1. Materiais de Construção Mecânica e Metrologia Industrial 

O laboratório possui infraestrutura para a preparação de amostras 

metalográficas, caracterização microestrutural por microscopia óptica e testes 

mecânicos de dureza e de tração em corpos de prova poliméricos e metálicos, 

mesa de desempeno, micrometros, paquímetros, relógio apalpador dentre 

traçador de peças rugosimentro. Bancadas dispostas duas a duas que 

acomodam até oito alunos cada, quatro de cada lado. Sala com uma capacidade 

de 20 pessoas compostas por bancadas dispostas no centro do laboratório que 

acomodam até 20 alunos cada, quatro de lousa branco. Neste espaço 

multidisciplinar, os discentes de engenharia de produção farão as aulas práticas 

das disciplinas de Materiais de Construção Mecânica e Resistência dos Materiais 

que são desenvolvidas inerentes às aulas teóricas lecionadas em sala de aula no 

próprio Centro Universitário. Neste mesmo ambiente, também multidisciplinar, 
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serão ministradas as aulas de metrologia industrial, onde os discentes, poderão 

aprender a manusear os equipamentos de medição que compõe este laboratório 

que são compostos de micrometros, paquímetros relógio comparador e farão 

parte das práticas de controles dimensionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratório Multidisciplinar: 

2. Fenômenos de Transportes e Termodinâmica 

Sala com capacidade de 10 pessoas composta por bancadas dispostas no centro 

do laboratório, quatro de lousa branco. Neste espaço multidisciplinar, os 

discentes de engenharia de produção farão as aulas práticas da disciplina de 

fenômenos de transportes que serão desenvolvidas inerentes às aulas teóricas 

sobre escoamentos de fluidos, perda de carga em tubulações. Nas aulas de 

termodinâmica os alunos, aprenderão as práticas de equação de estado dos 

gases perfeitos; determinação do equivalente eléctrico e mecânico da caloria; 

determinação do calor específico de sólido. 
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Laboratório Multidisciplinar:  

3. Mecânica dos Sólidos e Mecânica Aplicada  

Sala com uma capacidade de 20 pessoas compostas por bancadas dispostas no 

centro do laboratório, quadro de lousa branco. Neste espaço multidisciplinar, os 

discentes de engenharia de produção farão as aulas práticas das disciplinas de 

Mecânica dos Sólidos, Mecânica Aplicada que são desenvolvidas inerentes às 

aulas teóricas lecionadas em sala de aula no próprio Centro Universitário.  

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

Laboratório Multidisciplinar:  

4. Eletricidade e Magnetismo 
Sala com uma capacidade de 20 pessoas compostas por bancadas dispostas no 

centro do laboratório, quadro de lousa branco. Neste espaço multidisciplinar, os 
discentes de engenharia de produção farão as aulas práticas das disciplinas de 

Eletricidade e Magnetismo que são desenvolvidas inerentes às aulas teóricas 

lecionadas em sala de aula no próprio Centro Universitário. 
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5. Laboratório de Desenho Básico e Desenho Técnico  

O laboratório de informática, com equipamentos de informática, que atendem 

às necessidades institucionais e do curso em relação à disponibilidade de 

equipamentos, ao conforto, à estabilidade e velocidade de acesso à internet, à 

rede sem fio e à adequação do espaço físico, possui hardware e software 

(autocad) atualizados e passa por avaliação periódica de sua adequação, 

qualidade e pertinência. Neste espaço, o discente, consegue desenvolver os 

atributos necessários para o desenvolvimento das aptidões da disciplina de 

desenho técnico. 
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6. Laboratório de Química  

O laboratório de química do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” 

– UNAR, possui um convênio com a Universidade São Leopoldo Mandic a qual 
mediante agendamento prévio sede aos discentes do curso de Engenharia de 

Produção da UNAR, fazerem suas aulas práticas que são desenvolvidas inerentes 

às aulas teóricas lecionadas em sala de aula no próprio Centro Universitário. O 
ambiente é moderno e bem equipado, com várias capelas, luzes de emergência 

e equipamentos de proteção individual (EPIs) obrigatórios. 
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3.12. Sistema de controle de produção e distribuição do material 

didático 

NSA 

 

3.16. Biblioteca 

A biblioteca do UNAR ocupa uma área de 470 m2 com disponibilidade de 

acesso dos alunos ao acervo. 

Conta com ambientes específicos para estudos em grupo e estudo 

individual, seis terminais para consulta ao acervo. 

 

 

4.  Requisitos legais e normativos   

 

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

O Curso atende às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso. 

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

NSA 

 

4.3. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena 

O Curso atende às Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena, nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 



    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção 
 

122 | P á g i n a  
 
 

 

 

10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, 

fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004. 

 A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está incluída nas 

disciplinas e atividades curriculares do curso, através de conteúdos e atividades 

oferecidas/realizadas ao longo do percurso formativo dos estudantes. 

 

4.4. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos  

O Curso atende às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que 

originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

A Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP 

N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012 é 

desenvolvida de modo transversal nas disciplinas hermenêuticas da matriz 

curricular do curso e, fundamenta-se na sensibilização do aluno pelo 

reconhecimento, realização e universalização da dignidade humana. Histórica e 

socialmente construídos, num processo em constante elaboração, ampliando o 

reconhecimento de direitos face às transformações ocorridas nos diferentes 

contextos sociais, históricos e políticos. 

4.5. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista 

O UNAR, nos termos do parágrafo único, artigo 3º, da lei 12764, de 27 de 

dezembro de 2012 o UNAR disporá, para os casos eventualmente 

diagnosticados, de acompanhante especializado, buscando parceria com a 

secretaria municipal de ação e inclusão social. 

Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro 

autista será incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 

IV do art. 2o, e terá direito a acompanhante especializado. 

4.6. Titulação do corpo docente 

Quanto à titulação do corpo docente, todos têm formação em pós-graduação 

(lato ou stricto sensu). 

 

4.7. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O NDE atende integralmente à Resolução Conaes Nº 1/2010 (titulação, regime 

de trabalho, exercício de atividades no curso). 
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4.8. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia 

NSA 

 

4.9. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de 

Tecnologia 

NSA 

 

4.10.  Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e 

Licenciaturas  

O Curso atende à carga mínima, em horas, para Bacharelados. 

 

4.11.  Tempo de integralização 

O curso atende o item "tempo de integralização", em consonância com as 

Resoluções CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). 

 

4.12. Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. 

A IES apresenta condições de acesso arquitetônico e acessibilidade nas 

comunicações, pedagógica e atitudinal para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, facilitando a locomoção em seu ambiente físico. 

 

4.13. Disciplina de Libras  

O curso oferece a disciplina de Libras (60 h) optativa. 

 

4.14.  Prevalência de avaliação presencial para EaD 

NSA 

 

4.15.  Informações acadêmicas 

As informações acadêmicas estão disponibilizadas na forma impressa (nos 

murais da IES e na biblioteca) e virtual (site, sistema acadêmico e ambiente de 

aprendizagem). 

 

4.16.  Políticas de educação ambiental 

O curso oferece várias disciplinas, ao longo de diferentes semestres, cujas 

ementas contemplam a integração da educação ambiental ao percurso formativo 

dos estudantes. 
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Contempla o preconizado na Política Nacional do Meio Ambiente, lei nº 6.938 de 

31de agosto de 1981, que define o meio ambiente no seu artigo 3º como "o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas". A 

educação é realizada pelo Curso no conjunto das estratégias consideradas 

imprescindíveis para a mudança de concepções e práticas na relação que as 

sociedades estabelecem com os elementos ambientais. 

São atendidos os requisitos legais relativos às Políticas de Educação Ambiental 

da lei 9.795/1999 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, Resolução nº 2, de 

15 de junho de 2012, faz se mister que a educação ambiental seja tratada de 

forma transversal, disseminada de forma sistêmica e sustentável na IES. 

 

4.17.  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena.  

NSA 
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A N E X O S 
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REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art.1º - O presente regulamento dispõe sobre as condições e critérios que 
orientam a atividade do estágio supervisionado do Curso de Engenharia de 

Produção.  
 

Art.2º - A atividade de estágio supervisionado integra a estrutura curricular do 
Curso de Engenharia de Produção e tem por fim assegurar ao estudante de 

engenharia de produção a experiência nas diversas áreas de competência da 
atuação profissional.  

 
CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 
 

Art.3º - Este regulamento respalda-se no Decreto n° 87.497 de 18.08.1982, 

regulamentando a Lei n° 6.494 de 07.12.1977.  
§1º Considera-se estágio curricular, para os efeitos deste Decreto, as 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas 
ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de 

seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou junto a pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e coordenação 

da instituição de ensino;  
§2º O estágio curricular, como procedimento didático-pedagógico, é 

atividade de competência da instituição de ensino, a quem cabe a decisão, 
sobre a matéria, e dele participam pessoas jurídicas de direito público e 

privado, oferecendo oportunidades e campos de estágio, outras formas de 
ajuda, e colaborando no processo educativo; 

§3º As instituições de ensino regularão a matéria contida neste decreto e 
disporão sobre: inserção do estágio curricular na programação didático-

pedagógica; carga-horária, duração e jornada de estágio curricular, que 

não poderá ser inferior a um semestre letivo; condições imprescindíveis, 
para caracterização e definição dos campos de estágios curriculares, 

referidas nos 1o e 2o parágrafos do artigo 1o da Lei n° 6.494, de 07 de 
dezembro de 1977; sistemática de organização, orientação, supervisão e 

avaliação do estágio curricular; 
§ 4º Para caracterização e definição do estágio curricular é necessária, 

entre a instituição de ensino e pessoas jurídicas de direito público e 
privado, a existência de instrumento jurídico, periodicamente 

reexaminado, onde estarão acordadas todas as condições de realização 
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daquele estágio, inclusive transferência de recursos à instituição de 
ensino, quando for o caso. 

 

CAPÍTULO III  
 DOS ESTÁGIOS 

Art.4º - É da responsabilidade da Instituição Assegurar a experimentação 
prática na formação do estudante do Curso de Engenharia de Produção da UNAR.  

 
Art.5º - A disciplina está alocada na Matriz Curricular do Curso de Engenharia 

de Produção da Unar. 
  

Art.6º - A disciplina, sob a denominação Estágio Supervisionado I e Estágio 
Supervisionado II, tem definido os objetivos, atividades de aprendizagem e 

campos de atuação, pertinentes às diversas áreas do exercício e prática 
profissional do engenheiro de produção, que integram o presente regulamento. 

 
Art.7º Denomina-se Estágio Profissional aquele desenvolvido em ambiente 

profissional referente às atribuições determinadas pela legislação federal. O 

aluno poderá: 
 

Parágrafo Único- O Estágio Profissional deve realizar-se em empresa pública 
ou privada, cabendo ao aluno a escolha da empresa onde estagiar. Deve-se 

ressaltar que o estágio profissional deve ser sempre supervisionado por 
profissional pertencente ao Sistema CONFEA/CREA 

 
Art.8º A duração mínima do estágio é de 06 (seis) meses do início ao final do 

estágio. As horas de estágio serão anotadas no histórico escolar 
individualmente. 

 
CAPÍTULO IV  

DOS ESTAGIÁRIOS 
 

Art.9º O aluno somente poderá cumprir as horas necessárias, a partir do 7º 

semestre e, para a sua integralização, deve estar devidamente matriculado no 
curso e na disciplina Estágio Supervisionado.  

 
Art.10 A vinculação do aluno como estagiário poderá ser feita mediante as 

condições estabelecidas nesta norma. 
 

Art.11 O aluno transferido de outra IES deverá procurar o Coordenador do Curso 
de modo a atender as exigências e carga necessária à conclusão do curso.  
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Art.12 O controle das atividades desenvolvidas se dará através do 
preenchimento do Caderno de Estágio, adquirido pelo aluno, com as descrições 

das atividades desempenhadas, contendo as assinaturas e devidos carimbos dos 

profissionais responsáveis, assim como a descrição das horas diariamente. 
 

Art.13 Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária total do 
estágio prevista no currículo pleno do curso e deste regulamento, nela podendo-

se incluir as horas destinadas ao planejamento, orientação paralela, avaliação 
das atividades e também as ações de Iniciação Científica. 

 
Art.14 O Estágio deve ser devidamente comprovado e sua aprovação é condição 

indispensável para que o aluno receba o diploma de graduado. Somente pode 
colar grau o aluno aprovado no Estágio.  

 
Art.15 São deveres do Estagiário: 

I. Identificar a empresa ou o profissional onde irá desenvolver o 
estágio; 

II. Providenciar a documentação exigida, acatando as exigências legais 

do UNAR; 
III. Identificar o responsável pela supervisão dos trabalhos a serem 

desenvolvidos na empresa; 
IV. Comparecer aos encontros com seu orientador de estágio, 

cumprindo as tarefas que lhe forem atribuídas; 
V. Cumprir as normas estabelecidas pelo Coordenador de Estágio; 

VI. Apresentar ao professor orientador os Relatórios, de acordo com o 
cronograma; 

VII. Apresentar o “Relatório Final” e os “Relatórios de Atividades”, 
consoante ao Cronograma e os aprovados pela Coordenação de 

Estágio. 
 

Art.16 O Aluno terá prazo definido de entrega do Relatório de Estágio 
Supervisionado e seu descumprimento poderá acarretar a sua reprovação.  

 

Parágrafo Único A reprovação do aluno por descumprimento do prazo ou por 
não ter obtido avaliação mínima, implica a obrigatoriedade de rematrícula do 

mesmo, no ano letivo seguinte, como dependência. 
 

 
CAPÍTULO V 

DOS OBJETIVOS 
 



    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção 
 

129 | P á g i n a  
 
 

 

 

Art.17 O Estágio Supervisionado objetiva a complementação do processo de 
ensino-aprendizagem, integrando o conteúdo curricular do curso, em termos de 

treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e formação 

profissional dos acadêmicos, por meio de vivência profissional em sua área de 
atuação, exercidas em situações reais de trabalho, atendendo ainda as 

recomendações do MEC quanto aos perfis, padrões e qualidade do referido curso, 
principalmente a Resolução 06/2006 publicada no DOU em 03/02/2006. 

Constituem, ainda, objetivos: 
 

I. Aplicação dos conhecimentos teóricos previamente adquiridos e a 
complementação do processo ensino–aprendizagem e teórico-

prático; 
II. Respeito às normas éticas e profissionais, objetivando experiência 

qualificada e eficiente em todas as relações de trabalho, 
aprimorando o conhecimento do estagiário quanto ao seu futuro 

papel profissional e social; 
III. Promover o relacionamento interdisciplinar e interprofissional, 

observando o aprimoramento do relacionamento humano; 

IV. Atender as necessidades da comunidade onde o UNAR está inserida, 
procurando buscar e promover uma melhor qualidade de vida, 

principalmente através da relação universidade e comunidade. 
 

CAPÍTULO VI 
DA COORDENAÇÃO 

 
Art.18 Caberá ao Coordenador do Curso de Engenharia de Produção o 

planejamento e a execução das tarefas didáticas relativas ao estágio curricular. 
 

Art.19 Caberá ao Coordenador do Curso de Engenharia de Produção, organizar 
os estágios curriculares com as seguintes funções: 

 
I. Captar e negociar ofertas de Estágio Curricular junto as empresas 

ou entidades em que eles possam realizar-se; 

II. Elaborar os instrumentos jurídicos pertinentes, quando couber; 
III. Encaminhar os instrumentos jurídicos referentes aos Estágios 

Curriculares à Diretoria Pedagógica, para as providências 
necessárias à sua aprovação e assinatura, consultando a Reitoria 

quando for o caso; 
IV. Estabelecer normas de supervisão e controle pedagógico, bem como 

seus critérios de avaliação; 
V. Orientar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos dos alunos 

durante o Estágio Supervisionado; 
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VI. Manter contato com o Supervisor do Estagiário na Empresa; 
VII. Indicar bibliografia e outras fontes de consulta; 

VIII. Apresentar a frequência das orientações ao Coordenador de Estágio; 

IX. Acompanhar o cumprimento das etapas previstas pela Coordenação 
do Curso; 

X. Avaliar periodicamente o estagiário, indicando, se necessário for, as 
alterações no cronograma; 

XI. Avaliar os Relatórios entregues pelos alunos e empresa, 
apresentando parecer à Coordenação do Curso; 

XII. Estar atento à postura ética que o trabalho requer; 
XIII. Em caso de necessidade comprovada, designar um outro professor 

para assumir os trabalhos de supervisão do estágio. 
 

Art.20 Caberá ao Supervisor na Empresa o desempenho as seguintes 
tarefas:  

I. Encaminhar o Relatório de Acompanhamento de Atividades (Anexo 
I); 

II. Encaminhar a Avaliação de Estágio Supervisionado (Anexo III). 

 
 

CAPÍTULO VII 
Das Atividades Do Estágio Supervisionado 

Art.21 No ambiente físico, onde se realiza o estágio, o estudante deve submete-
se a tarefas diversificadas e específicas, que lhe trazem. 

 
Art.22 As atividades do ESTÁGIO SUPERVISIONADO devem:  

I. Proporcionar ao aluno estagiário condições de desenvolver suas 
habilidades, analisar criticamente situações e planejar ou projetar os 

ambientes de intervenção; 
II. Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, 

propiciando surgimento de profissionais empreendedores, capazes 
de implantar novas técnicas de gestão, métodos e processos 

inovadores; 

III. Consolidar o processo ensino-aprendizagem, através da 
conscientização das deficiências individuais e incentivar a busca do 

aprimoramento pessoal e profissional; 
IV. Concatenar a transição da passagem da vida profissional, abrindo ao 

aluno estagiário oportunidades de conhecer a filosofia, diretrizes, 
organização e funcionamento das instituições; 

V. Possibilitar o processo de atualização dos conteúdos disciplinares, 
permitindo adequar aquelas de caráter profissionalizante às 
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constantes inovações tecnológicas, políticas, sociais e econômicas a 
que estão sujeitos; 

VI. Promover a integração entre o Centro Universitário e a Comunidade. 

 
Parágrafo Único: Como estagiário, o estudante terá sempre o 

acompanhamento de um profissional experiente, pertencente ao Sistema 
CONFEA-CREA, para orientar suas observações, comentários, pesquisas, tarefas 

e desenvolvimento do trabalho. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA AVALIAÇÃO 

Art.23 A avaliação do Estágio será realizada pelo Coordenador do Curso, 
podendo, caso necessário, requerer a participação do Colegiado do Curso, a 

partir dos relatórios entregues pelos estagiários. 
 

Art.24  A avaliação obedecerá a dois critérios: Aprovado ou Reprovado.  
 

Art.25 Para satisfazer o critério de Aprovado, os relatórios deverão ser 

aprovados em todos os requisitos abaixo:  
I. Carta de início de estágio e documentação exigida; 

II. Caracterização da empresa (capítulo 1); 
III. Análise da organização (capítulo 2); 

IV. Características da área onde realizou o estágio (capítulo 3); 
V. Apresentação das atividades desenvolvidas (capítulo 4); 

VI. Conclusão (capítulo 5 e capítulo 6); 
VII. Relatório Final.  

CAPÍTULO IX 
DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

Art.26 O relatório final deve atender ao padrão de relatório determinado pela 
norma NBR nº 14727, de agosto de 2002 e ser encadernado em pasta na cor 

preta, tamanho A4. 
 

Art.27 A configuração gráfica do texto deve seguir as seguintes 

normas: 
I. Papel: Tamanho: A 4 (210 x 297 mm) 

II. Alinhamento: Justificado 
III. Fonte- Texto Tamanho: 12; tipo: Arial; Estilo: Normal; Títulos: 

Tamanho: 16 em Negrito 
 

Art.28 A estrutura básica do relatório final do estágio supervisionado poderá ser 
adaptado por parte do aluno e de seu coordendador, em função de especificidade 
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do tema abordado. No entanto a referência adotada deve, obrigatoriamente, 
mencionar os seguintes itens e ordem: 

I. Página de Rosto 

II. Página dos Examinadores 
III. Agradecimentos 

IV. Sumário (índice) 
V. Carta de Conclusão do Estágio 

VI. Capítulo 1 – Caracterização da Empresa 
VII. Capítulo 2 – Análise da Organização 

VIII. Capítulo 3 – Características da Área Onde se Realizou o Estágio 
IX. Capítulo 4 – Apresentação das Atividades Desenvolvidas 

X. Capítulo 5 – Diagnóstico dos Principais Problemas e Sugestões de 
Melhoria 

XI. Capítulo 6 – Conclusão 
XII. Avaliação de Estágio Supervisionado (preenchido pelo aluno) 

XIII. Avaliação de Estágio Supervisionado (preenchido pelo supervisor na 
empresa) 

 

Art.29 As normas para operacionalização do Estágio encontram-se em anexo a 
este documento. 

 
Art.30 Os casos omissos a esse regulamento serão resolvidos pelo colegiado do 

curso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I FORMALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 Cronograma do Estágio Supervisionado  

 Explicações para operacionalização 
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1- Carta de Início de Estágio 

Em papel timbrado da empresa, conforme modelo abaixo. 

 

MODELO I - CARTA DA EMPRESA INFORMANDO O INÍCIO DO ESTÁGIO 

 

(Papel timbrado da Empresa) 

 

Ilmo. Sr. 

Professor  

Coordenador do Curso de Engenharia de Produção  

Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR 

 

Prezado Senhor 

Ref.: Início de Estágio do(a) aluno(a) 

-------------------------------------------- 

Nome do (a) aluno (a) 

RA: __________________Bloco: _____ Andar: ________ Sala: _______ 

Orientado pelo Coordenador: ______________________________________ 

 

Cumprindo determinação do Regulamento de Estágio do curso de Engenharia de 

Produção do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR, vimos 

informar V. Sa., pela presente, o início do estágio do (a) aluno (a) acima referido 

(a). 

 

Nome do Supervisor: 

Telefone Comercial E-mail 

Área onde se realizará o Estágio: 

Início : ____/____/____                              Término previsto : 

____/____/____  

N de Horas Programadas: 

Natureza do Estágio:  

Objetivo Geral: 
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Araras, ______ de ________________ de __________ 

 

______________________________ 

Carimbo e assinatura do Supervisor 

 

Obs.: a carta deve ser preferencialmente assinada por um profissional da área 

do respectivo aluno ou por titular de cargo administrativo na empresa. 

 

II - Caracterização da Empresa 

Esse capítulo é composto pelas seguintes partes: 

a) Identificação do Estagiário e da Empresa; 

b) Histórico da Empresa (fundação, evolução, fusão, aquisição, 

separação, principais tipos de produtos/serviços, níveis de produção, 

tendências futuras do setor e da empresa, etc.); 

c) Organograma Geral da Organização. 

 

Observação: Fica a critério do aluno, com conhecimento do professor orientador, 

anexar neste capítulo fotos, catálogos, reportagens, gráficos e outros que 

ilustrem a caracterização da organização. 

 

III - Análise da Organização  

O aluno deve relatar de forma sucinta os seguintes aspectos: 

a) Missão e Política da Empresa (caso houver); 

b) Identificação e breve descrição do setor econômico no qual se 

insere a empresa; 

c) Identificação do segmento de mercado da empresa; 

d) Descrever sobre a concorrência que a empresa enfrenta; 

e) Descrever sobre o relacionamento empresa x principais 

fornecedores; 

f) Descrever sobre o relacionamento empresa x clientes; 

g) Identificar as influências ambientais externas; 

h) Descrever o ambiente interno da organização; 

i) A presença da tecnologia na organização. 

 

IV - Características da Área  

O aluno deve abordar os seguintes tópicos: 
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a) Identificação no organograma geral da área onde se realizou o 

estágio; 

b) Desenhar o organograma da área; 

c) Fluxograma da área. (identificando-se); 

d) A estrutura da área (pessoas, equipamentos, etc.); 

e) A contribuição da área para a missão da empresa; 

f) Identificar as outras áreas da empresa com a qual mantêm fluxo 

de informações (esquematizar). 

 

V - Atividades Desenvolvidas 

O aluno deve mencionar as atividades que compõem o seu estágio, e para 

cada uma delas, atender os seguintes pontos: 

 Finalidade da atividade 

 Equipamentos manipulados para a execução da atividade. 

 Periodicidade e quantidade do serviço/produção 

 Qualidade do serviço/produção 

 Descrever detalhadamente a atividade 

 Fluxograma  

 Formulários utilizados (anexar após a descrição da atividade) 

 Planilhas de controles (anexar após a descrição da atividade) 

 Gráficos etc. (anexar após a descrição da atividade) 

 

VI - Diagnóstico dos Principais Problemas e Sugestões de Melhorias  

 

Para cada atividade mencionada no capítulo anterior, mencionar problemas e as 

respectivas sugestões de melhoria: 

Problemas 

- Estrutura Organizacional (poder, autoridade; delegação, burocracia, conflito 

entre pessoas, conflito entre departamentos, sistema de informações etc.); 

- Estrutura Física (móveis, utensílios, local, arranjo físico etc.); 

- Ambiental (calor, frio, luminosidade, ruído etc.); 

- No processo de trabalho. 

 

Soluções  

- Sugestões para cada problema apresentado. 
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VII - Conclusão 

 

O aluno deve elaborar um texto, resumindo os principais pontos do relatório ou 

um resumo de cada capitulo. 

Deverá abranger, interligar, interagir o ambiente da empresa com os 

conhecimentos adquiridos no curso de graduação. Deve demonstrar a 

praticabilidade no exercício das atividades envolvidas no estágio. 

Este item poderá alcançar até uma página e meia. 

 

VIII - Apresentação do Relatório Final antes da encadernação 

 

Observar os itens da Estrutura do Relatório final do Estágio Supervisionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

À 

Coordenação do Curso de Engenharia de Produção 

Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES 

 

Empresa : 

Nome do Supervisor(a) : 
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Área : 

Período: ___/___/___  a ___/___/____    Total de Horas no Período:              

h. 

Estagiário(a) : 

Bloco:                     Andar:                     Sala: 

 

AVALIAÇÃO A SER PREENCHIDA PELO SUPERVISOR DO ESTÁGIO NA 

EMPRESA 

Aspectos Considerados Pontuação 

 0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

7 

0

8 

0

9 

1

0 

Conhecimento demonstrado no 

desenvolvimento das atividades 

programadas. 

          

Cumprimento das atividades 

programadas 

          

Qualidade do trabalho dentro de 

um padrão de desempenho 

aceitável. 

          

Disposição para atender           

Disposição para atender 

prontamente as solicitações 

(cooperação) 

          

Iniciativa na solução de 

problemas (independente do 

supervisor) 

          

Capacidade de sugerir, projetar 

ou executar inovações ou 

modificações na Empresa. 

          

Assiduidade e pontualidade no 

cumprimento de horários. 

          

Responsabilidade e zelo pelos 

bens da Empresa 

          

Disciplina quanto as normas e 

regulamentos internos 
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Facilidade de contatos e interação 

no ambiente de trabalho 

          

Desenvolvimento do Plano de 

Estágio 

          

 

Assinatura do(a) Supervisor(a) Carimbo da Empresa 

 

Recebido em  

 

Coordenador do Curso 

 

Obs.: ESTE ANEXO PODE SER OBTIDO NO SITE DO UNAR 
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ANEXO III 

 

AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

(Preenchido pelo Aluno) 

Nome do Aluno: 

Bloco:                 Andar:           Sala: 

 

Empresa em que efetuou o Estágio: 

Área em que efetuou o Estágio: 

Início do Estágio:____/____/____      Término do Estagio: ____/____/____   

Total de meses:                                    Total de Horas:  

 

QUESTÕES 

 Si

m 

Não 

Objetivando sua ambientação houve apresentação aos demais 

funcionários? 

  

Durante o estágio, desenvolveu entrevistas com gerências?   

Procedeu visitas às instalações ?   

Participou de reuniões de atividades, organização e produtos da 

empresa? 

  

Desenvolveu tarefas especificas?   

Encontrou dificuldades na sua execução?   

Caso tenha respondido afirmativo a questão acima, como 

resolveu suas dificuldades? 

  

   

   

Contou com assistência de supervisor?   

Desenvolveu relatórios de estágio?   

Apresentou à empresa seus(s) relatórios?   

 

 

Assinatura do(a) aluno(a) 
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ANEXO IV 

 

AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

(preenchido pelo supervisor na empresa) 

Empresa: 

Ramo de Atividade: 

Área onde se Realizou o Estágio: 

Nome do Supervisor: 

Nome do Estagiário: 

Período de Realização do Estágio: de ____/_____/_____ a ____/____/____ 

Total de Horas: 

Jornada:           Integral (      )         Parcial (       ) 

 

1. Favor assinalar com um X as atividades efetivamente desenvolvidas pelo 

estagiário 

 

Planejamento  Pesquisas  Organização, métodos 

e sistemas 

 

Laboratório  Desenvolvimento de 

Processos 

 Desenvolvimento de 

Produtos 

 

Desenvolvimento de 

Serviços 

 Projetos Técnicos  Controle de Qualidade  

Manutenção  Produção  Suprimentos  

Compras  Comercialização  Auditoria  

Finanças  Custos  Distribuição  

Controladoria  Estatística    

Jurídico  Processamento de 

dados 

 Outras: 

(descrever) 

 

 

Outras:_________________________________________________________

______ 

 

2. O nível de preparo profissional do estagiário foi : 

 

Ótimo (        )  Bom (        )  Regular (        ) 
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Observações que a empresa julga conveniente: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Em referência ao nível de integração estagiário/empresa, assinalar: 

Houve treinamento para adaptação? Sim (  ) Não (  ) 

Houve adaptação espontânea? Sim (   ) Não (   ) 

O relacionamento estagiário/supervisor foi: Bom ( ) Regular ( ) Ruim (   ) 

O relacionamento do estagiário/colegas foi: Bom (  ) Regular ( )Ruim (  ) 
 

Observações que a empresa julga convenientes: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Com referência ao aproveitamento do estágio pelo estagiário, 

assinalar: 

Aprendizagem obtida  Bom (      ) Regular (      ) Ruim (      ) 

Interesse demonstrado  Bom (      ) Regular (      ) Ruim (      ) 

Autonomia    Bom (      ) Regular (      ) Ruim (      ) 

Criatividade   Bom (      ) Regular (      ) Ruim (      ) 

Envolvimento   Bom (      ) Regular (      ) Ruim (      ) 

 

5. No que se refere à utilidade do estágio, favor assinalar: 

Utilidade do estágio para a empresa foi:  

Muito Significativa (        ) Parcial (        ) Pouco Expressiva (        ) 

Utilidade do estágio para o aluno estagiário, foi: 

Muito Significativa (        ) Parcial (        ) Pouco Expressiva (        ) 
 

Sugestões da Empresa: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Data : _____/_____/_____  

     

 

Assinatura do Supervisor  

Carimbo da Empresa 
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ANEXO V 

 

FICHA DE ESTÁGIO 

OBS.: PREENCHIDA EM DUAS VIAS E NÃO DEVE SER ENCADERNADA 

 

Curso: Engenharia de Produção 

 

Nome do Aluno: 
 

Bloco:                     Andar:                Sala: 

 

Curso:  
 

Nome da Empresa:  
 

Área Onde se Realizou o Estágio: 

 
 

Natureza do Estágio: 

(    ) com vínculo empregatício 
(    ) autônomo 

(    ) sem vínculo empregatício 
 

Estágio com Início em ____/____/ ____    Término ____/____/ _____    

Total de Horas:  

 

Supervisor do Estágio na Empresa: 

Nome 
 

Assinatura 

 

Professor Orientador: 

 

 

Coordenador do Estágio na Faculdade: 

 

 

Relatório entregue em  

                                          
____/____/____ 

 

Recebido 

por:______________________ 

1a via: Instituição 

2a via: protocolo de entrega do aluno (a) 
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MODELO II 

 

CAPA 

 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS DR. EDMUNDO ULSON 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL 

DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

CURSO: 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

NOME DO ALUNO(A) 

 

 

 

 

 

 

ARARAS, 20XX 

 

 

MODELO III 
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PÁGINA DE ROSTO 

 

 

 

NOME DO ALUNO 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL 

DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

 

 

 

 

 

 

  APRESENTADO 

ÀO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS - DR. EDMUNDO ULSON 

 COMO UM DOS PRÉ-REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE 

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 

 

ARARAS 

ANO 
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MODELO IV 

 

PÁGINA DOS EXAMINADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COORDENADOR:  ________________________ 

 

 

 

 

 SUPERVISOR NA EMPRESA: 

 _________________________ 
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MODELO V 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 
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MODELO VI 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

SUMÁRIO 

(relacionar os capítulos e tópicos constantes no relatório) 

 

  

 Carta de Conclusão do Estágio 

 

 Caracterização da Empresa (aqui começa a página 01)…..…01 

   

          …..…………………………….......…………………………………02 

          …..……………………………………........………………………...03 

          ….........………………………………………………………………etc. 

 

 Análise da Organização 

 

…..………………………………………………………………........ 

…..………………………………………………………….......…….etc. 

 

  

Anexos 

 

 Avaliação de Estágio Supervisionado (preenchido pelo aluno) 

  

 Avaliação de Estágio Supervisionado (preenchido pela empresa) 
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MODELO VII 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO E DA EMPRESA 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

 

NOME: 

___________________________________________________________________________ 

ANO: __________________ BLOCO: ______________ ANDAR: ___________ SALA: 

_____________ 

PERÍODO: ______________________________________________CURSO: Engenharia de 

Produção 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ONDE SE REALIZOU O ESTÁGIO 

 

NOME: 

___________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: 

_______________________________________________________________________ 

CIDADE: __________________________________ UF _______________ CEP 

__________________ 

TELEFONE (S): _________________________________________FAX 

_________________________ 

E-MAIL: _______________________________________________________________ 

RAMO DE ATIVIDADE: 

_______________________________________________________________ 

OBJETIVO EMPRESARIAL: 

____________________________________________________________ 

PORTE DA EMPRESA: 

________________________________________________________________ 

N DE EMPREGADOS: ______________________ FATURAMENTO ANUAL: 

_____________________ 

CAPITAL SOCIAL: 

___________________________________________________________________ 

SETOR ONDE REALIZOU O ESTÁGIO: 

____________________________________________________ 

DISCIPLINAS CORRELATAS: 

___________________________________________________________ 
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MODELO VIII 

 

CARTA DE CONCLUSÃO DE ESTÁGIO 

 

ATENÇÃO - Papel Timbrado da Empresa 

 

Ilmo. Sr.  

Prof. _________________ 

Coordenador do Curso de Engenharia de Produção do  

Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR 

 

Prezado Senhor 

 

Ref. Conclusão de estágio de: 

--------------------------------------- 

Nome do(a) aluno(a) 

RA: ______________________________ Bloco: ___________ Andar: 

________ Sala : ____________ 

Orientado pelo Professor: 

____________________________________________________________ 

 

De acordo com determinação do Regulamento de Estágio do Centro Universitário 

de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR, vimos informar a V.Sa., por meio desta, 

que o (a) aluno (a) acima concluiu seu estágio nesta empresa. 

 

Nome do Supervisor na Empresa: 

______________________________________________________ 

Área onde se Realizou o Estágio: 

______________________________________________________ 

Início do Estágio: ____/____/____ Término: ____/____/____ 

Realizado em _____ meses e _____ horas efetivas. 

 

___________________________ 

Nome e Assinatura do Supervisor 
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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
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CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º- O presente regulamento dispõe sobre as condições e critérios que 
orientam a elaboração, execução e apresentação do Trabalho de Conclusão de 

Curso, referente ao Curso de Engenharia de Produção. 
 

Art.2º O Trabalho de Conclusão de Curso, doravante, TCC, é o conjunto de 
atividades desenvolvidas no âmbito da disciplina obrigatória “Trabalho de 

Curso”, conforme projeto pedagógico do curso.  
 

Art.3º A temática do TCC será de livre escolha do aluno e o desenvolvimento 
do trabalho será assessorado e orientado por um professor, de Engenharia de 

Produção, do corpo docente do curso de Engenharia de Produção do Centro 
Universitário de Araras – Dr.Edmundo Ulson – UNAR, escolhido pelo aluno e  que 

tenha formalizado a aceitação dessa responsabilidade.  
 

Art.4º O aluno deverá realizar um trabalho individual de proposição, 

contemplando questões e conhecimentos desenvolvidos no Curso de 
Engenharia de Produção, a ser submetido à avaliação final por uma Banca 

Examinadora. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS DO TCC 

Art.5º São Objetivos do TCC: 
I. Aprimorara a postura criativa, investigativa e independente de seus 

alunos; 
II. Comprovar a apreensão de conhecimentos e as habilidades técnicas 

necessários ao exercício profissional de Engenharia de Produção;  
III. Incentivar a postura criativa, investigativa e independente de seus 

alunos; 
IV. Desenvolver o gosto pela pesquisa; 

 

CAPÍTULO III 
DA REALIZAÇÃO DO TCC 

Art.6º O semestre ideal para a realização do TCC é o décimo, entretanto, os 
alunos poderão inscrever-se nos trabalhos TCC, a partir do seu oitavo semestre 

da graduação. 
 

Art.7º A submissão dos TCC para as Bancas Examinadoras somente poderá ser 
realizada ao término do seu décimo semestre de graduação.  
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Parágrafo Único: Aos alunos inscritos nestas condições será assegurada a 
participação de professor orientador. 

 

CAPÍTULO IV  
CONDIÇÕES PARA A MATRÍCULA 

Art.8º Os alunos só poderão se inscrever nos trabalhos do TCC, mediante a 
comprovação de matrícula na disciplina TCC, fornecida pela Secretaria do Centro 

Universitário. 
 

Art.9 O aluno deverá apresentar, por ocasião da matrícula na Disciplina TCC, 
para apreciação e aprovação da Comissão do TCC, a ficha de inscrição, 

contendo: 
I. Definição clara do objeto e do tema de trabalho; 

II. Plano de Pesquisa aprovado na disciplina de Metodologia Científica; 
III. Indicação e aceite do professor orientador. 

 
Art.10 Até a data marcada pela Comissão do TCC, o aluno deverá entregar 

relatório, contendo:  

I. Justificativa conceitual do tema e da forma prevista para o seu 
desenvolvimento; 

II. Justificativa da escolha do local para desenvolvimento do objeto; 
III. Um conjunto de trabalhos, projetos ou obras que sirvam de 

referência para o desenvolvimento do trabalho proposto; 
IV. Objeto claro de estudo para o TCC (proposta inicial do projeto); 

V. Cronograma do trabalho; 
VI. Parecer do professor orientador avalizando a execução do trabalho 

proposto pelo aluno. 
 

Art.11 A avaliação desse relatório será efetuada pela Comissão do TCC, com a 
presença do aluno, para as recomendações necessárias ao desenvolvimento do 

trabalho final de graduação. 
 

Parágrafo Único: A omissão ou atraso na entrega do Relatório acima descrito 

acarretará atrasos e impossibilitará a matrícula no TCC ou o atraso para as 
bancas examinadoras. 

 
CAPÍTULO V  

DAS ATIVIDADES E DA COORDENAÇÃO DO TCC 
 

Art.12 As atividades/trabalho do TCC serão desenvolvidas, preferencialmente, 
nas dependências do Curso de Engenharia de Produção do UNAR 
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Parágrafo Único: As exceções deverão ser comunicadas previamente à 
Comissão do TCC para conhecimento e autorização.  

 

CAPÍTULO VI  
DOS DOCENTES ORIENTADORES 

Art. 21 Os docentes orientadores deverão exercer as seguntes atribuições: 
I. Formalizar o aceite da orientação solicitada pelo aluno, referendando 

os planos preliminares de trabalhos apresentados; 
II. Informar a Comissão do TCC, com antecedência necessária, o dia da 

semana, o local e o horário de suas atividades; 
III. Aferir e atestar a freqüência do aluno às aulas, informando estes 

dados à Comissão do TCC sempre que apropriadamente solicitado; 
IV. Avaliar preliminarmente os trabalhos finais, sugerindo a sua 

submissão às Bancas; 
V. Examinadoras, e informando a Comissão do TCC o resultado desta 

avaliação; 
VI. Propor à Comissão do TCC a composição e a data da realização das 

Bancas Examinadoras (Pré-Banca e Banca Final) do trabalho de seus 

alunos; 
VII. Presidir a Banca Examinadora e encaminhar o relatório sobre a 

avaliação efetuada. 
 

CAPÍTULO VII  
DA AVALIAÇÃO 

Art. 22 O TCC será submetido a uma avaliação preliminar pelo professor 
orientador, sugerindo (ou não) a sua submissão à Banca Examinadora – Pré-

Banca.  
 

Art. 23 A Pré-Banca será realizada no mês de outubro, formalizada com 03 
(três) professores – sendo o orientador e mais dois professores.  

 
Art.24 O resultado da avaliação, além das recomendações gerais, será expressa 

por meio dos conceitos Apto e Não apto a submeter seu trabalho à Banca Final. 

 
Parágrafo Único: Em caso de menção Não Apto o aluno deverá retomar os 

trabalhos em regime de recuperação e ser submetê-lo à banca final, 
respeitando-se o prazo de 180 dias, a contar da data da pré-banca. 

 
Art. 25 O TCC, acompanhado do Relatório inicial e do resultado circunstanciado 

da Pré-Banca, será submetido à apreciação de uma Banca Examinadora formada 
por, no mínimo, quatro membros – professor orientador, dois professores do 
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Curso de Engenharia de Produção do UNAR e professor externo à Instituição, 
sob a presidência do professor orientador, membro nato da Banca.  

 

Parágrafo Único A Banca Final deverá ser realizada, no mínimo, em 45 dias 
após a realização da pré-banca. 

 
Art. 26 A Banca Examinadora conferirá  nota de zero a dez ao aluno, sendo a 

nota sete suficiente para aprovação.  
 

Art. 27 Em caso de a Banca Examinadora aferir conceito inferior a  sete (7,0), o 
aluno será submetido ao regime de recuperação na disciplina TCC, seguindo-se 

as seguintes disposições: 
I. Para notas entre 5,0 (cinco) e 6,9 (seis virgula nove), o aluno 

efetuará as correções necessárias ao trabalho, submetendo-o à nova 
Banca Examinadora Final, após noventa dias do término da Banca 

Final a que se submeteu, devendo fazer nova matrícula na disciplina.  
II. A Banca Examinadora conferirá uma nota de zero a seis ao aluno, 

sendo a nota seis a máxima e cinco o suficiente para aprovação.  

III. Se o resultado for abaixo de 5,0 (cinco), o aluno será considerado 
dependente na disicplina TCC, devendo cumprir todo processo de 

TCC descrito nesse regulamento. 
 

Art.v28 O TCC deverá apresentar três exemplares à Pré- Banca, encadernados 
em espiral simples e quatro exemplares encadernados e quatro cópias em midia 

eletrônica para a Banca Final.  
 

Art.v29 Em sendo o aluno aprovado na Banca Final, ele deverá proceder à 
entrega de um exemplar corrigido, encadernado em capa dura, bem como uma 

mídia eletrônica, à Comissão do TCC, até o ultimo dia útil do ano do exercício, 
com vistas ao depósito na Biblioteca da Instituição, para que sejam liberados os 

documentos para a sua inscrição no TCC 
 

Art.30 Os casos omissos a esse documento deverão ser submetidas à aprovação 

do Colegiado do Curso de Engenharia de Produção do UNAR.  
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REGULAMENTO  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

SEÇÃO I – DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º - O regulamento que ora se apresenta objetiva normatizar as Atividades 

Complementares como componente curricular dos Cursos de Graduação – presencial e 

a distância - do Centro Universitário de Araras “Dr Edmundo Ulson”- UNAR. 

Art. 2º - As Atividades Complementares, fixadas no Projeto Pedagógico dos Cursos, 

respaldadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, têm a finalidade de enriquecer o 

processo de ensino-aprendizagem privilegiando: 

1. Enriquecer o processo ensino-aprendizagem; 

2. Complementar a formação profissional e social; 

3. Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além 

da sala de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

4. Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças 

sociais no contexto regional em que se insere a instituição; 

5. Propiciar a inter e a transdisciplinaridade no currículo, dentro e entre os 

semestres e séries; 

6. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno; 

7. Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referirem às 

experiências profissionalizantes julgadas relevantes para a área de formação 

considerada; 

8. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva e a participação em atividades de extensão. 

 

SEÇÃO II – DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 3º - As Atividades Complementares deverão ser realizadas ao longo do curso, no 

total de carga horária prevista no projeto pedagógico de cada curso. 
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Parágrafo único: As Atividades Complementares podem ser realizadas a 

qualquer momento, inclusive durante os recessos escolares. 

Art.4º - Não será aproveitada a carga horária excedente ao limite fixado de horas no 

projeto pedagógico de cada curso. 

Art. 5º - Não poderão ser consideradas como Atividades Complementares as atividades 

realizadas em estágio supervisionado ou outras atividades obrigatórias no âmbito das 

disciplinas de cada curso. 

Art. 6º - O aluno que ingressar por meio de transferência fica sujeito ao cumprimento 

da carga horária de Atividades Complementares, podendo solicitar o aproveitamento da 

respectiva carga horária realizada no curso de origem. 

Art. 7º - A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para 

a colação de grau e deverá ocorrer durante o período em que o aluno estiver 

regularmente matriculado, excetuando-se eventuais períodos de trancamento. 

Art. 8º - São consideradas Atividades Complementares:  

Cursos, palestras, simpósios, seminários, congressos, conferências, oficinas, semanas de 

estudos, atuação em entidades educacionais estudantis ou profissionais públicas ou 

privadas, pesquisas teóricas ou empíricas, grupos de estudos, participação em projetos 

sociais. Considera-se a participação do aluno, na forma passiva ou ativa, ou seja, na 

condição de “participante ou palestrante / instrutor/ apresentador“. São consideradas 

ainda, produções bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e visitas técnicas, 

leituras e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas. 

Art. 9º - A orientação, acompanhamento e convalidação das Atividades 

Complementares ficarão sob a responsabilidade dos coordenadores de Curso. 

Art. 10 - Todas as atividades devem ser descritas e registradas no formulário anexo a 

este Relatório (anexo I) e postadas, pelo aluno, em espaço reservado para este fim no 

sistema digital acadêmico, com acesso através de RA e senha; 

Parágrafo primeiro: Os textos de descrição das atividades realizadas deverão 

ter linguagem clara, coesa, simples e correta. 

Parágrafo segundo: Todas as atividades necessitam, obrigatoriamente, de 

comprovantes. 
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Art. 11 - O aluno deverá cumprir, obrigatoriamente, atividades nas áreas: 

científico/acadêmico, cultural e de responsabilidade social, indicadas na tabela 

anexa a este regulamento (anexo II), respeitando a cota mínima de 20% do total da 

carga horária em cada área. 

Art. 12 – A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para 

a colação de grau. 

Art. 13 – O aluno deverá desenvolver as Atividades Complementares segundo sua 

própria conveniência, oportunidade e compatibilidade de horário com disciplinas 

curriculares, não havendo a possibilidade de abono de faltas decorrentes da realização 

dessas atividades. 

SEÇÃO III – DA AVALIAÇÃO 

Art. 14 – A realização de qualquer Atividade Complementar não poderá ser parte 

integrante da avaliação de disciplina pertencente ao currículo do curso. 

Art. 15 - Por se tratar de atividade extra classe, o registro no histórico escolar do aluno 

será realizado na forma de: “Aprovado (Realizada)” ou “Reprovado (Não Realizada)”, 

sem a atribuição de nota ou conceito. 

SEÇÃO IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS e TRANSITÓRIAS 

Art. 16 – Os casos omissos neste Regulamento serão deliberados junto ao Colegiado 

dos Cursos. 

Art. 17 – Este Regulamento foi aprovado pelo CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão e entra em vigor na data de hoje, revogando-se as disposições em contrário. 

Registre-se. 

Cumpra-se. 

Araras, 06 de dezembro de 2012 

 

Profa. Maria Terezinha Pires Barbosa Ulson 

Reitora 
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ANEXO I – DESCRITIVO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Ano Letivo: Semestre: 

Aluno: RA: 

Curso: 

Data: 

Atividade: (visita, publicação etc...) 

Local: 

Responsável: (Ex: curador do museu, organizador do evento, autor do livro etc...) 

Número de horas: 

Relatório: (relato da atividade, com detalhes e avaliações) 

Comprovantes: (anexar comprovantes: fotos, ingressos, etc...) 
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ANEXO II – PONTUAÇÃO 

 Tipo de atividade Pontos/C.H. 

C
ie

n
tífic

o
/

a
c
a
d

ê
m

ic
o
 

Autoria de artigo publicado nas revistas científicas do UNAR 30 horas 

Autoria de artigo publicado em outras revistas científicas 
(com apresentação da cópia do artigo e ISSN da Revista) 

20 horas 

Autoria de artigo publicado em outros meios de divulgação 
(com apresentação da cópia do artigo e informações detalhadas do veículo publicador) 

05 horas 

Autoria de trabalho apresentado em eventos acadêmicos 
(com apresentação do resumo e cópia do certificado) 

05 horas 

Participação em Congresso e eventos Acadêmico-Científicos 
(com apresentação do resumo e cópia do certificado) 

Número de horas 
declaradas no 

Certificado 

Participação em Cursos de Extensão 
(com apresentação do resumo e cópia do certificado) 

Número de horas 
declaradas no 

Certificado 
Participação em Palestras 
(com apresentação do resumo e cópia do certificado) 

Número de horas 
declaradas no 

Certificado 

c
u

ltu
r
a
l 

Filmes 
(com apresentação do resumo comentado e comprovante de entrada) 

03 horas 

Cinema em casa 
(com apresentação do resumo comentado e capa do filme) 

03 horas 

Visita a exposições e feiras 
(com apresentação do ingresso original e/ou fotos e relatório) 

05 horas 

Visita a museu 
(com apresentação do ingresso original e/ou fotos e relatório) 

05 horas 

Peça teatral 
(com apresentação do ingresso original e/ou fotos e relatório) 

04 horas 

Viagem 
(mediante aprovação prévia e definição de atividade a ser considerada) 

00 horas 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

ilid
a
d

e
 

S
o

c
ia

l 

Trabalho assistencial/social: Prestação de serviços em 

questões ligadas à cidadania, família, inovação na dinâmica 

de produção de bens e realização de serviços, saúde, 

educação, moradia. (Exemplos: campanhas de vacinação, 

mutirões, trabalho voluntário de natureza socioeducativa, 

visitas a orfanatos, creches, hospitais entre outros) 

 

 

 

 

 
Número de horas 

declaradas no 
Certificado 
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REGULAMENTO 

 

LABORATÓRIOS DO CURSO 
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REGULAMENTO DOS LABORATÓRIOS 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

Laboratório de Materiais de Construção Mecânica e Metrologia Industrial 

Laboratório de Fenômeno dos Transportes e Termodinâmica 

Laboratório de Mecânica dos Sólidos e Mecânica Aplicada 

Laboratório de Eletricidade e Magnetismo 

Laboratório de Desenho Básico e Técnico 

 
DA FINALIDADE 

Art. 1º - Este Regulamento fixa as normas para utilização e otimização de uso dos 

Laboratórios específicos utilizados pelo Curso de Bacharelado em Engenharia de 

Produção do Centro Universitário “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, quais sejam: 

Laboratório de Materiais de Construção Mecânica e Metrologia Industrial; Laboratório 

de Mecânica dos Fluídos e Termodinâmica; Laboratório de Mecânica dos Sólidos e 

Mecânica Aplicada; Laboratório de Eletricidade e Magnetismo e Laboratório de Desenho 

Básico e Técnico.  

Art. 2º - Os Laboratórios visam ao desenvolvimento e aprimoramento de atividades 

curriculares de natureza didático-pedagógica, nos seus processos de ensino, pesquisa 

e extensão e à prática referente aos conteúdos teóricos apreendidos. 

DOS OBJETIVOS 

Art. 3º - São objetivos dos Laboratórios: 

I. Atender às necessidades inter e transdisciplinares, com vistas a dotar os 

alunos de capacidade crítica e criativa, incentivando o diálogo com outras 

áreas do conhecimento; 

II. Propiciar o desenvolvimento de práticas que alicercem o aprendizado teórico e 

discussão de vivências experienciadas em sua formação acadêmica; 

III. Integrar docentes e alunos comprometidos com a realização de projetos e 

experimentos.  

IV. Propiciar e viabilizar a realização de processos, experimentos e projetos que 

envolvam a área de Engenharia de Produção;  
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DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4º - As aulas práticas devem ser conduzidas com base em roteiro previamente 

preparado pelo professor responsável pela disciplina. Nele devem constar todas as 

informações que garantam uma aula eficaz tais como: objetivos, fundamentação 

teórica, descrição detalhada da tarefa, números ideal e máximo de alunos por 

experimento, bibliografia e normas específicas. 

Art. 5° As chaves dos laboratórios ficarão em local apropriado, sob a responsabilidade 

o técnico de laboratório. 

Art. 6º - O horário de funcionamento ficará disponibilizado nos próprios 

Laboratórios, de forma acessível a alunos e docentes. 

Parágrafo único: Caso haja a necessidade da utilização do laboratório fora do 

horário regular, o coordenador do curso deverá autorizar o docente ou discente a 

utilizar o laboratório requisitado e o mesmo deverá ser acompanhado pelo técnico 

responsável. 

 

Art. 7º - O número de alunos nos laboratórios deve ser condizente com o espaço 

e total de equipamentos existentes. 

Art. 8º - Os materiais dos laboratórios, após sua utilização, devem ser arrumados 

no local que lhes é destinado. 

Art. 9º - Não é permitida a saída de material dos laboratórios, sem a devida 

autorização do Coordenador de Curso ou do Técnico responsável. 

Art. 10 - O controle do material e dos equipamentos dos laboratórios é de 

responsabilidade do coordenador do curso ou do técnico designado para esta função. 

Art. 11 - O Técnico do Laboratório é responsável pela seleção e preparação do material 

solicitado, a qual deverá ser apresentado e devidamente planejamento pelo docente da 

área de engenharia de produção. 

Art. 12 - Para a manipulação dos materiais e equipamentos é obrigatório o uso de 

vestimenta adequada, calçados apropriados (fechados), óculos de proteção, protetor 

auricular e máscara, dentre outros EPI’s. 

Art. 13 - Deve-se evitar o uso de qualquer peça de vestimenta confeccionada com 

material sintético, pois em caso de fogo pode facilitar sua propagação. 

Art. 14 - É proibida a ingestão de alimentos e bebidas no interior dos laboratórios. 
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Art. 15 - Em caso de acidentes, o professor e/ou o Técnico responsável deve solicitar 

imediatamente a presença do Bombeiro Profissional Civil (BPC).  

Art. 16 - Os materiais dos Laboratórios podem ser utilizados: 

I. Pelos professores do curso para aulas práticas ou qualquer outra atividade 

docente; 

II. Pelos alunos, desde que devidamente acompanhados por docentes; 

III. Por qualquer outro docente do UNAR que, eventualmente, necessite dele 

para o desenvolvimento de apoio a sua atividade, desde que previamente 

requisitado. 

Parágrafo único: Na requisição de uso dos laboratórios, deverá constar a data 

e horário de sua utilização, bem como insumos necessários, com antecedência 

de três dias. 

Art. 17 - Nos laboratórios haverá uma ficha na qual serão registrados eventuais 

materiais danificados e/ou equipamentos avariados 

Parágrafo Único- Em caso de dano de equipamento, deverá constar, na ficha, 

a turma que estava usando o laboratório e o nome do docente responsável. 

 

DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS DO LABORATÓRIO 

Art. 18- São direitos dos professores que utilizam o laboratório: 

I- Uso preferencial do laboratório; 

II- Uso do laboratório, sem prejuízo das práticas laboratoriais, para realizar 

experimentos de projetos próprios. 

Art. 19 - Compete aos professores: 

I. Cumprir e fazer cumprir pelos alunos o regulamento do laboratório; 

II. Verificar as condições do laboratório no início e no final das aulas práticas; 

III. Zelar pela conservação e arrumação do material utilizado, que deverá, no final 

da prática, ser colocado no lugar próprio; 

IV. Colaborar com os dirigentes, apresentando críticas e sugestões, com vistas à 

melhoria dos laboratórios. 

Art. 20 - São direitos dos alunos: 

I. Utilizar o laboratório sempre que o professor assim o entenda; 

II. Encontrar o laboratório limpo e arrumado. 

Art. 21 - Compete aos alunos: 

I. Conhecer e cumprir o regulamento de uso do laboratório; 

II. Seguir as instruções fornecidas pelos professores; 
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III. Utilizar os materiais disponíveis sem danificá-los; 

IV. Zelar pela conservação e preservação dos materiais e equipamentos e, após o uso, 

guardá-los no lugar indicado; 

V. Comunicar ao professor ou ao técnico responsável as avarias ou danos verificados 

nos equipamentos. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22 - Quaisquer outros fatos, ações ou omissões que porventura não se encontrem 

atendidas de modo normatizado por esse Regulamento, serão decididos em reunião 

entre a Pró-Reitoria Acadêmica e a Coordenação de Curso. 

Art. 23 - Esse Regulamento entra em vigor nesta data, revogada as disposições em 

contrário.   

Araras, 03 de fevereiro de 2014 

 

Profa. Maria Terezinha Pires Barbosa Ulson 

Reitora 

 

 

 


