
 
 

 

  

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

Curso: Curso de Engenharia de Produção Núcleo Temático: NEMEE – Núcleo de Ensino de 
Matemática da Escola de Engenharia 

Disciplina: 

Cálculo Diferencial e Integral IV 

Código da Disciplina: 
 

ENEC00188  

Carga horária: 4 
68  horas aula 

Teóricas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  
Práticas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  

Semestre: 4º 

Ementa: 

Estudo de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem (Transformada de Lapace, Variação dos Parâmetros e 

Coeficientes Indeterminados) e aplicações. Estudo de cálculo de integrais iteradas. Aplicação de integrais iteradas 

para o cálculo de figuras planas (2D) e sólidas (3D). Interpretação, montagem e cálculo de massa, centro de massa, 

momento de inércia e área de superfície. Estudo de mudança de variáveis (jacobiano) em integrais iteradas, 

caracterização de mudanças especificas do tipo coordenadas polares, cilíndricas e esféricas. Estudo de campos 

escalares e vetoriais com aplicação em alguns exemplos na área de engenharia. Estudo de integral de linha sobre 

campos conservativos, teoremas fundamental e de Green. Cálculo de integral de linha com independência do 

caminho. 

Objetivos: 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer os fundamentos 
elementares da matemática contínua 
aplicada à engenharia; fundamentar 
as bases necessárias às disciplinas de 
conteúdo profissionalizante e 
específico; compreender os conceitos 
e técnicas do Cálculo Diferencial e 
Integral de duas e três variáveis. 

Utilizar a matemática como principal 

linguagem de comunicação e 

formação de modelos; utilizar 

análise crítica, raciocínio lógico, 

intuição e criatividade na resolução 

de problemas, integrando 

conhecimentos de outras disciplinas 

e viabilizando o estudo de modelos 

abstratos e suas extensões genéricas 

a novos padrões e técnicas de 

resolução; identificar e resolver 

problemas práticos de engenharia. 

Ponderar sobre a utilização da 
matemática como linguagem e 
principal ferramenta para a resolução 
de problemas de engenharia; agir com 
ética na tomada de decisões que 
envolvam aspectos financeiros, 
econômicos, sociais etc.; ter iniciativa, 
independência e responsabilidade no 
aprendizado; realizar, com consciência 
e de forma ética, trabalhos e listas de 
exercícios propostos, cumprindo os 
prazos determinados; conscientizar-se 
de um estudo contínuo e sistemático 
da disciplina durante o curso, para o 
aproveitamento do mesmo, com o 
auxílio dos livros indicados na 
bibliografia; manter uma postura 
correta quanto à frequência, 
participação e atenção às aulas, 
evitando conversas paralelas e 
mantendo o foco no conteúdo; 
respeitar os horários de início e fim de 
aula. 

Conteúdo Programático: 

1. Solução de equações diferenciais ordinárias de ordem n com coeficientes constantes pelo método dos 
coeficientes a determinar. 
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2. Solução de equações diferenciais ordinárias de ordem n com coeficientes constantes pelo método da 
variação dos parâmetros. 

3. Transformada de Laplace. 
4. Transformada de Laplace Inversa e Transformada de Derivadas. 
5. Solução de equações diferenciais ordinárias de ordem n com coeficientes constantes por transformada de 

Laplace. 
6.  Integrais duplas sobre região retangular. 
7. Integrais duplas sobre região genérica no IR2.  
8. Integrais duplas iteradas. Teorema de Fubini para integrais duplas. 
9. Mudança de variáveis entre dois sistemas de coordenadas. Jacobiano. 
10. Integrais duplas em coordenadas polares. 
11. Área de superfície em coordenadas cartesianas e polares. 
12. Aplicação da integral dupla no plano. 
13. Integrais triplas sobre uma região paralelepípedo. 
14. Integrais triplas sobre região genérica no IR3. 
15. Integrais triplas iteradas. Teorema de Fubini para integrais triplas. 
16. Integrais triplas em coordenadas cilíndricas e esféricas. 

Metodologia: 

As 4 aulas semanais estão divididas em 2 aulas teóricas e 2 aulas teórico-práticas. As aulas teóricas serão expositivas 

e nas aulas teórico-práticas os alunos desenvolverão atividades, individuais ou em pequenos grupos, de resolução de 

exercícios. Como atividade extra sala de aula serão propostos aos alunos, no decorrer do semestre letivo, exercícios 

retirados ou não do livro texto. 

Critério de Avaliação:  

Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 

MI (média das avaliações intermediárias) 

PAF (avaliação final) 

MF (média final) 

Se MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina com   MF = MI 

Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que compõe a Média 

das Avaliações Intermediárias. 

Se 2,0   MI < 7,5 e frequência   75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF.  

Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  

Sendo MF  6,0 (seis) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina. 

Bibliografia Básica: 
 

DIACU, F. Introdução a equações diferenciais: teoria e aplicações. Rio de Janeiro: LTC. 2004. 

STEWART, J. Cálculo. 4. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. v. 2.  
ZILL, D. G. Equações diferenciais com aplicações em modelagem. Tradução da 9. ed. Norte-americana.  São Paulo: 
Cengage Learning, 2011. 

Bibliografia Complementar: 
 

BRONSON, R.; COSTA, G. B. Equações diferenciais. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

EDWARDS, C. H.; PENNEY, D. E. Elementary differential equations. 4. ed. New Jersey: Prentice-Hall, 2000. 

FIGUEIREDO, D. G. de; NEVES, A. F. Equações diferenciais aplicadas. 2. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2005. Coleção 
Matemática Universitária. 

KAHANE, J. P. Fourier series and wavelets. 2. ed. New York: Gordon and Breach Science Publishers, 2000. 
KREYSZIG, E. Advanced engineering mathematics. 8. ed. New York: John Wiley, 1999. 
 

Coordenador do Curso: 
Nome: Prof.ª Dr.ª Roxana Maria Martinez Orrego 
 
Assinatura 

Diretor da Unidade: 
Nome: Prof.ª Dr.ª Leila Figueiredo de Miranda 
 
Assinatura 
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Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

Curso: Curso de Engenharia de Produção Núcleo Temático: NEPGP – Núcleo de Engenharia de 
Processos e Gerência da Produção 

Disciplina: 

Termodinâmica I 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00569  

Carga horária: 4 
68  horas aula 

Teóricas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  
Práticas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  

Semestre: 4º 

Ementa: 

Conceituação de Substância Pura. Conceituação de Trabalho e Calor. 1a. Lei e 2a. Lei para Sistemas. 1a. e 2a. Leis 

para Volume de Controle. Conversão de Energia por Processos e Ciclos Termodinâmicos. 

Objetivos: 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

O aluno deverá absorver os 
conceitos básicos da 
termodinâmica, e conseguir 
identificá-los em situações reais na 
área da engenharia; Conhecer e 
entender o fenômeno de 
conservação de energia a partir da 
1ª Lei da Termodinâmica.  

Proporcionar uma sólida formação, 
aliada às necessidades das disciplinas 
posteriores do curso de Engenharia de 
Produção; Proporcionar aos alunos 
condições de aplicações práticas da 
Termodinâmica na sala de aula e no 
seu     dia-dia como engenheiro.  

Saber que o próprio esforço é a  
base fundamental para um bom 
aprendizado; Entender  que  se 
necessita de tempo  para   poder   
praticar e atualizar-se  na  área de  
conhecimento  em  que  atua  a  
disciplina Termodinâmica; Perceber o 
valor da             Termodinâmica na sua   
formação como  engenheiro. 
 

Conteúdo Programático: 

1. Apresentação e objetivos da disciplina 
2. Conceitos básicos e Propriedades termodinâmicas  
   2.1. A linguagem da termodinâmica  
   2.2. Propriedades termodinâmicas mensuráveis (volume, temperatura e pressão) 
   2.3. Equilíbrio termodinâmico 
   2.4. Propriedades termodinâmicas dependentes e independentes e o Postulado de estado 
   2.5. Diagramas de PVT para substâncias puras 
   2.6. Tabelas de Propriedades termodinâmicas  
   2.7. Gás ideal  
3. A primeira Lei da Termodinâmica  
   3.1. Formas de energia 
   3.2. Trabalho e Calor 
   3.3. Processos reversíveis e irreversíveis 
   3.4. A primeira Lei para sistemas fechados 
   3.5. Dados termoquímicos para energia interna e entalpia: capacidades caloríficas  
   3.6. Expansão e compressão isotérmica e adiabática reversível em sistemas fechados. 
4. Equações de estado e Forças intermoleculares 
   4.1. Forças intermoleculares, funções de potenciais intermoleculares e forças repulsivas, princípios dos estados 
correspondentes e forças químicas. 
   4.2. Equações de estado: cúbicas, virial e para líquidos e sólidos. 
   4.3. Gráficos e Tabelas de compressibilidade generalizada 
   4.4. Regras de mistura 
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Metodologia: 

Consiste basicamente de aulas expositivas e resolução de exercícios de aplicação durante as aulas. Sugere-se aos 

alunos uma bibliografia básica e complementar para consultas frequentes, a fim de subsidiá-lo no acompanhamento 

do conteúdo programático desenvolvido em aula.  

Critério de Avaliação:  

Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 

MI (média das avaliações intermediárias) 

PAF (avaliação final) 

MF (média final) 

Se MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina com   MF = MI 

Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que compõe a Média 

das Avaliações Intermediárias. 

Se 2,0   MI < 7,5 e frequência   75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF.  

Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  

Sendo MF  6,0 (seis) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina. 

Bibliografia Básica: 

VAN WYLEN, J. G.; SONNTAG, R. E.; BORGNAKKE, C. Fundamentos da Termodinâmica. 6 ed. São Paulo: Edgard 
Blücher, 2003. 
ABBOTT, M. M; VAN NESS, H. C.; SMITH, J. M. Introdução à termodinâmica da engenharia química. 7 ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2000. 
KORETSKY, M. D. Termodinâmica para Engenharia Química. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 
 
 

Bibliografia Complementar: 

SONNTAG, R. E.; BORGNAKKE, C. Introdução à Termodinâmica para a Engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 
MORAN, M. J.; SHAPIRO, H. N. Princípios de Termodinâmica para a Engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 
SCHIMIDT, F. W.; HENDERSON, R. E.; WOLGEMUT, C. H. Introdução às Ciências Térmicas. São Paulo: Edgard Blücher, 
1996. 
RVING GRANET, P. E. Termodinâmica e Energia Térmica. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 1995. 
MORAN, M. J.; SHAPIRO, H. N. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. New York: John Wiley & Sons, 1995. 

Coordenador do Curso: 
 
Nome: Prof.ª Dr.ª Roxana Maria Martinez Orrego 
 
Assinatura 

Diretor da Unidade: 
 
Nome: Prof.ª Dr.ª Leila Figueiredo de Miranda 
 
Assinatura 
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Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

Curso: Curso de Engenharia de Produção Núcleo Temático: NEPGP – Núcleo de Engenharia de 
Processos e Gerência da Produção 

Disciplina: 

Resistência dos Materiais 

Código da Disciplina: 
 

ENEC00258  

Carga horária: 4 
68  horas aula 

Teóricas: (4) 
(68 horas aula = 51horas)  
Práticas: (0) 

Semestre: 4º 

Ementa: 

Introdução a Esforços, Deformação – Deslocamento – Tensão. Estudo de  Esforços Axiais, Treliças, Corte Puro e  Torção 
Simples. 

Objetivos: 

A disciplina Resistência dos Materiais visa proporcionar o desenvolvimento da habilidade do acadêmico na análise critica e 
resolução de problemas concretos, integrando conhecimentos multidisciplinares e viabilizando o estudo de modelos 
abstratos e sua extensão genérica a novos padrões e técnicas de solução. 
Propõe-se aplicar conceitos de disciplinas tais como Física Geral, Mecânica dos Sólidos, Ciência dos Materiais e da própria 
Resistência dos Materiais, na abordagem e solução de problemas relacionados ao comportamento do sólido deformável 
submetido a diferentes tipos de carregamento, através da aplicação dos critérios de cálculo por resistência e rigidez, 
garantindo o correto desempenho do elemento de máquina ou estrutura durante o serviço. 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Proporcionar ao aluno visão crítica 
para resolução de exercícios e 
aplicações reais.  
 

Demonstrar para os alunos 
mecanismos de para resolução de 
problemas relacionados ao estudo da 
resistência dos materiais. 
 

Desenvolver nos alunos a capacidade de 
analisar os diversos materiais e suas 
propriedades. 

Conteúdo Programático: 

1- Introdução 
1.1 Objetivos da Resistência dos Materiais. 
1.2 Hipóteses Básicas (Princípio de Superposição, Princípio de Saint-Venant, Hipótese das 
Seções Planas). 
1.3 Sistema Real e Esquema de Análise. 
1.4 Classificação das forças internas. Interpretação do sentido físico das mesmas. 
1.5 Conceito de Tensão e de Deformação. 
2- Tração-Compressão 
2.1 Diagramas de forças internas em elementos submetidos a tração-compressão. 
2.2 Ensaios de materiais. Diagrama de tração. Lei de Hooke. Comportamento dúctei e frágeis. 
Propriedades Mecânicas fundamentais. Coeficiente de Poisson. 
2.3 Aplicação dos critérios de resistência e de rigidez. Coeficiente de segurança. 
2.4 Solução de sistemas isostáticos. 
Cálculo de treliças. 
2.5 Solução de problemas. 
3- Teoria do Cisalhamento Puro 
3.1 Critérios de cálculo. 
3.2 Solução de problemas com a presença de pinos e/ou rebites. 
3.3 Lei de Hooke para a distorção. Lei de Paridade das Tensões de Cisalhamento. 
3.4 Solução de problemas. 
4- Torção 
4.1 Diagramas de momentos de torção. 
4.2 Critérios de resistência e de rigidez na torção de elementos de seção circular. 
4.3 Solução de problemas. 
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5- Flexão 
5.1 Diagramas de força de cisalhamento e momento fletor. Relações diferenciais entre carga 
distribuída, força de cisalhamento e momento fletor. 
5.2 Critério de resistência na flexão. 
5.3 Solução de problemas. 
 

Metodologia: 

Aulas Expositivas com exemplos e resolução de exercícios propostos. 

 

Critério de Avaliação:  

Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 

MI (média das avaliações intermediárias) 

PAF (avaliação final) 

MF (média final) 

Se MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina com   MF = MI 

Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que compõe a Média das 

Avaliações Intermediárias. 

Se 2,0   MI < 7,5 e frequência   75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF.  

Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  

Sendo MF  6,0 (seis) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina. 

 

Bibliografia Básica: 

BEER, F. P.; JOHNSTON JR., E. R.; DEWOLF, J. T. Resistência dos Materiais. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 

GERE, J. M. Mecânica dos Materiais. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 

HIBBELER, R. C. Resistência dos Materiais. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

 

Bibliografia Complementar:  

ALMEIDA, M.C.F. Estruturas isostáticas. São Paulo: Oficina de textos, 2006. 

BOTELHO, M. H. C. Resistência dos materiais Ed. Edgard Blucher / 1a. edição - 2009.    

LIMA, H. S. Estática das estruturas  Ed. Ciência Moderna / 1a. edição - 2007.  

RILEY, W.F. Mecânica dos Materiais. Rio de Janeiro, LTC, 2003. 

UGURAL, A.C. Mecânica dos Materiais. Rio de Janeiro. LTC, 2009. 

 

Coordenador do Curso: 
 
Nome: Prof.ª Dr.ª Roxana Maria Martinez Orrego 
 
Assinatura 

Diretor da Unidade: 
 
Nome: Prof.ª Dr.ª Leila Figueiredo de Miranda 
 
Assinatura 
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Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

Curso: Curso de Engenharia de Produção Núcleo Temático: NEPQS – Núcleo de Engenharia 
de Produto, Qualidade e Sustentabilidade 

Disciplina: 

Estatística II 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00939  

Carga horária: 4 
68  horas aula 

Teóricas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  
Práticas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  

Semestre: 4º 

Ementa: 

Definição e aplicação de testes não paramétricos. Delineamento de experimentos com vários fatores. Aplicação de 

ANOVA para vários fatores. Delineamento de experimentos fatoriais completos e fracionados 2K. Análise de 

regressão linear múltipla. Introdução ao estudo de séries temporais. 

 

Objetivos: 

Conceitos 

Conhecer alguns dos conceitos e 

ferramentas da inferência 

estatística não paramétrica e 

multivariada. 

Avaliar as suposições necessárias 

para a aplicação de cada 

ferramenta estatística. 

Aplicar as técnicas estatísticas 

estudadas em situações reais. 

Relacionar os conceitos com a 

prática da Engenharia de Produção 

Procedimentos e Habilidades 

Revisar conceitos estudados em 

disciplinas anteriores que possam 

auxiliar no bom aproveitamento do 

curso. 

Identificar situações reais nas quais o 

conteúdo da disciplina possa ser 

aplicado. 

Identificar os dados necessários para 

a resolução dos problemas propostos.  

Desenvolver análise crítica e o 

raciocínio lógico. 

Compreender a leitura técnica e 

extrapolar conhecimentos. 

Aplicar as ferramentas estudadas de 

forma integrada e multidisciplinar. 

 

Atitudes e Valores 

Estudar o conteúdo da disciplina. 

Procurar fontes diversas de 

informação, tais como livros e artigos 

científicos. 

Cumprir com pontualidade e ética as 

tarefas indicadas pelo professor. 

Valorizar o esforço pessoal como 

técnica de aprendizado.  

Promover uma visão ética de como se 

realizar uma pesquisa com isenção. 

Utilizar de forma ética os 

conhecimentos adquiridos com o 

necessário comprometimento 

profissional. 

Conteúdo Programático: 

1. Testes não paramétricos: Teste dos sinais, Teste de Wilcoxon. Teste de Mann-Whitney, Teste de Kruskal-Wallis. 

Teste de Friedman, Teste Quiquadrado. Teste de Kolmogorov-Smirnov.  

2. Experimentos fatoriais com dois fatores. Experimentos fatoriais gerais. Blocagem e superposição. Replicação 

fracionária. Planejamento de experimentos na Indústria.  

3. Regressão múltipla. Variáveis influentes. Seleção de variáveis. Multicolinearidade. 

4. Análise de Séries Temporais  
 

 

Metodologia: 

Aulas expositivas dialogadas da teoria com resolução de diversos exercícios baseados em dados provenientes de 

situações práticas, intercaladas com aulas de exercício. 

Utilização do programa de computação Excel em aplicação de metodologias estatísticas usadas na indústria.  

Estudo com pesquisa. 
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Listas de exercícios para serem resolvidas fora do horário de aulas e em classe, nas aulas em laboratório de 

informática. 

 

Critério de Avaliação:  

Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 

MI (média das avaliações intermediárias) 

PAF (avaliação final) 

MF (média final) 

Se MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina com   MF = MI 

Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que compõe a Média 

das Avaliações Intermediárias. 

Se 2,0   MI < 7,5 e frequência   75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF.  

Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  

Sendo MF  6,0 (seis) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina. 

 

Bibliografia Básica: 
 
MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. 5. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2012. 
BARROS NETO, B.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. Como fazer experimentos: Pesquisa e desenvolvimento na ciência 
e na indústria. 3. ed. Higienópolis: Editora da UNICAMP, 2007. 
DEVORE, J. L. Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. 6. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 
2011. 
 
 

Bibliografia Complementar: 
 
MORETTIN, P. A.; TOLÓI, C. M. C. Análise de séries temporais. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2006. 
SIEGEL; S.; CASTELLAN JR., N. J. Estatística não-paramétrica para ciências do comportamento. Métodos de Pesquisa. 
2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006, reimpressão, 2008. 
FREUND, J. E.; SIMON, G. A. Estatística Aplicada. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
LEVINE, D.; STEPHAN, D.; BERENSON, M.; KREHBIEL, T. Estatística: Teoria e Aplicações - Utilizando Microsoft Excel 
Português. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
KUTNER, M. H; WILLIAM, L.; NACHTSHEIM, C. J.; NETER, J. Applied Linear Regression Model 5. ed. New York: McGraw-
Hill, 2004. 
 

Coordenador do Curso: 
 
Nome: Prof.ª Dr.ª Roxana Maria Martinez Orrego 
 
Assinatura 

Diretor da Unidade: 
 
Nome: Prof.ª Dr.ª Leila Figueiredo de Miranda 
 
Assinatura 
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Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

Curso: Curso de Engenharia de Produção Núcleo Temático: NEE – Núcleo de 
Engenharia Econômica  

Disciplina: 
 

Economia 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00601 
Carga horária: 2 
34  horas aula 

Teóricas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  
Práticas: (0) 

Semestre: 4º 

Ementa: 

Estudo dos princípios básicos da microeconomia, teoria do consumidor e da demanda. Estudo da firma e da produção. 

Estudo das estruturas de mercado. Estudo da teoria dos custos e da formação de preços. Conceituação e análise de 

concorrência, competitividade e globalização. Análise do impacto sobre as empresas instaladas no Brasil. Introdução à 

macro economia e contabilidade nacional. Aplicações da função demanda e das estruturas de mercado na formação dos 

preços dos produtos. Estudo da contabilidade nacional brasileira. Análise de demanda e oferta agregada e suas 

implicações analíticas. Estudo do modelo IS/LM e suas implicações sobre as políticas macroeconômicas. Estudo dos 

traços do desenvolvimento capitalista no Brasil no pós-guerra. Estudo do II PND e a desaceleração do crescimento. 

Análise da crise dos anos oitenta, globalização e os condicionantes das políticas econômicas. Estudo do Consenso de 

Washington, o Plano Real e as reformas estruturais, as privatizações e o papel das commodities brasileiras no mundo e a 

crise mundial. 

 

Objetivos:  

Transmitir aos alunos os conceitos básicos da Ciência Econômica, em particular da macroeconomia, e sua importância 
para as atividades das empresas e para o comportamento dos indivíduos; Mostrar como a interpretação dos fatos 
econômicos pode auxiliar a tomada de decisões pelos profissionais da Engenharia; Propiciar aos alunos o entendimento 
dos conceitos da ciência econômica sobre a sociedade; compreensão do escopo da ciência econômica; habilitar os 
alunos a avaliar os efeitos da economia sobre as empresas.  
 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 
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Desenvolver e conhecer os 
conceitos da teoria econômica, 
efeitos das teorias keynesiana e 
clássica sobre empresas e 
consumidores. Conhecer a forma 
racional de estabelecer políticas 
econômicas e distinguir o 
posicionamento de um país. 
Reconhecer tecnicamente o efeito 
das diversas medidas econômicas. 
Desenvolver e conhecer os 
fundamentos teóricos da matéria, 
reconhecendo análises e suas 
aplicações no estabelecimento de 
políticas econômicas.  
 

Habilitar os alunos a observar de 
forma metódica e racional os 
aspectos considerados pela ciência 
econômica. Habilitar os alunos a 
utilizar e executar análises 
consistentes sobre cenários 
econômicos, empregando os 
conceitos da teoria da economia. 
Observar a estrutura econômica de 
um mercado e posicionar uma 
empresa de forma consistente e 
estratégica. Reconstruir tecnicamente 
um ambiente econômico e a posição 
assumida ou decorrente desta 
situação.  
Observar o comportamento de 
agentes econômicos de forma 
consistente e elaborar uma análise 
estratégica.  
 

Criar nos alunos a confiança para usar a 
teoria econômica.  
Reconhecer os elementos da análise 
microeconômica. Respeitar e 
conscientizar-se da relevância da análise 
macroeconômica para uma indústria ou 
empresa. Ter uma percepção ética e 
socialmente responsável das implicações 
dos diversos aspectos econômicos 
considerados por consumidores, 
empresas e governo. Estimular o 
interesse na leitura e no estudo constante 
da disciplina de forma a posicionar-se 
tecnicamente e com interesse nos 
assuntos econômicos de um mercado. 
Desenvolver o espírito crítico e a 
sensibilidade sobre os aspectos de riscos 
e incertezas decorrentes de situações 
econômicas diversas. Manter uma 
posição preocupada sobre os aspectos 
econômicos nas decisões que envolvem 
os projetos empresariais e ter atitudes de 
iniciativa para analisar a economia 
brasileira ou mundial.  

Conteúdo Programático: 

1. CONCEITOS BÁSICOS DE MACROECONOMIA: Introdução; Metas de política macroeconômica; Estrutura da análise 
macroeconômica e Instrumentos de política macroeconômica.  
2. CONTABILIDADE SOCIAL: Principais agregados macroeconômicos; Valores nominais e reais; Identidades básicas da 
contabilidade nacional; Aspectos conceituais e problemas de mensuração e Exercícios.  
3. DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE RENDA E PRODUTO NACIONAL: Introdução; Da contabilidade Nacional para a teoria 
econômica; Modelo Keynesiano básico; Cruz Keynesiana; Hipóteses sobre o comportamento das variáveis 
macroeconômicas. Função Consumo. Função Poupança. Função Investimento. Função Gastos do Governo. Função 
Tributação e Curva de Lafer. Função Exportação. Função Importação. Demanda agregada completa. Exercícios. 
Equilíbrio agregativo de curto prazo no modelo Keynesiano. Modelo básico supondo investimentos, impostos e 
importações induzidos pela renda nacional. Multiplicador Keynesiano de gastos. Função demanda por investimentos. 
Exercícios 

 4. O LADO MONETÁRIO DA ECONOMIA: Moeda, conceito e funções; Oferta de moeda; Demanda de moeda; Equilíbrio 
do lado monetário da economia; Efeitos da Política Monetária sobre o nível de renda e de preços; Importância da taxa 
de juros; Regras, discricionariedade e consistência dinâmica da política monetária. Exercícios  

5. INTERLIGAÇÃO ENTRE O LADO REAL E O LADO MONETÁRIO: Análise IS-LM; Introdução e a análise IS-LM; Equilíbrio no 
mercado de bens e serviços – curva IS; Equilíbrio no mercado monetário – curva LM; Interligação entre o lado real e o 
monetário; Eficácia da política monetária e da política fiscal; Eficácia das políticas econômicas e formas da oferta 
agregada e Exercícios  

6. INFLAÇÃO: Conceitos; Distorções causadas pelas altas taxas de inflação; Causas da inflação e tipos; Política monetária 
e inflação; Imposto inflacionário e a senhoriagem; Inflação e desemprego– curva de Phillips e o debate no Brasil.  

Metodologia: 

As aulas serão conduzidas de maneira a levar o aluno a atingir os objetivos definidos para a disciplina, uma parte do 
desenvolvimento dos conceitos ocorrerá através de aulas expositivas e em discussões baseadas em leituras 
previamente indicadas pelo professor; realização de exercícios a serem desenvolvidos pelos alunos, tanto em classe no 
horário de aula, como também fora desse horário. O professor, em diversas ocasiões, deve ser visto como um 
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orientador dos alunos e não como um expositor permanente da matéria, pois a transmissão pura e simples dos seus 
conteúdos traz resultados bem menores ao aprendizado do que a discussão destes.  
Portanto, são incentivados trabalhos de pesquisa, debates, leituras e discussões em grupos realizados dentro e fora da 
sala de aula, são também estimulados a utilização de diversos outros recursos, como os computacionais e a “internet”.  

Critério de Avaliação:  

Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 

MI (média das avaliações intermediárias) 

PAF (avaliação final) 

MF (média final) 

Se MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina com   MF = MI 

Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que compõe a Média das 

Avaliações Intermediárias. 

Se 2,0   MI < 7,5 e frequência   75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF.  

Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  

Sendo MF  6,0 (seis) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina. 

 

Bibliografia Básica: 

GIAMBIAGI, f. Economia Brasileira Contemporânea. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2011. 
MANKIW, N. G. Introdução à Economia: princípios de micro e macroeconomia. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006. 
VASCONCELOS, M. A. S. Economia. Microeconomia e Macroeconomia. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
 

Bibliografia Complementar: 

BACHA, E. O Futuro da indústria no Brasil - Desindustrialização em debate, Editora civilização Brasileira, Rio de Janeiro 

2013 

FROYEN, R. Macroeconomia. São Paulo: Saraiva 2002. 

GREMAUD, A. P.; DIAZ, M. D. M.; AZEVEDO, P. F. Introdução À Economia. São Paulo: Atlas, 2007. 

NOGAMI, O.; PASSOS, C. R. M. Princípios de Economia. 4. ed. São Paulo: Thomson, 2003. 

RUBINFELD, D. L. Microeconomia.  6. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006  

 

Coordenador do Curso: 
Nome: Prof.ª Dr.ª Roxana Maria Martinez Orrego 
Assinatura 

Diretor da Unidade: 
Nome: Prof.ª Dr.ª Leila Figueiredo de Miranda 
Assinatura 
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Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

Curso: Curso de Engenharia de Produção Núcleo Temático: NEPGP– Núcleo de Engenharia 
de Processos e Gerência da Produção 

Disciplina: 

Metrologia 

Código da Disciplina: 
 

ENEX01008 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

Teóricas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  
Práticas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  

Semestre: 4º 

Ementa: 

Caracterização de sistemas de medição. Resultados de Medição e seu tratamento. Calibração de sistemas de medição. 

Organização metrológica para a qualidade. Sistema de ajustes e tolerâncias. Tolerâncias de forma, posição e orientação. 

Rugosidade. Instrumentos convencionais para medição de dimensões mecânicas e máquinas de medir a três 

coordenadas. 

Objetivos: 

Fatos e Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

O aluno deve conhecer os 

fundamentos da metrologia industrial 

e científica, a calibração de 

equipamentos de medição e 

propagação dos erros de medição. 

O aluno deve ser capaz de aplicar os 

conceitos metrológicos em exercícios e 

estudos de casos propostos. 

O aluno de conscientizar-se da 

necessidade  de aplicação das normas 

internacionais de gestão da qualidade 

metrológica, cálculo da incerteza das 

medições e calibração de 

equipamentos de medição. 

 

Aplicar as ferramentas e técnicas de 

medição, determinação de erros e 

incertezas na medição e 

monitoramento da qualidade em 

exercícios e estudos de casos 

propostos.  

Interessar-se pelas técnicas de 

calibração de equipamentos de 

medição e monitoramento de 

processos. 

O aluno deve ter conhecimento das 

principais normas de controle da 

qualidade e confiabilidade 

metrológica. 

O aluno deve ser capaz de identificar 

não-conformidades dos sistemas de 

medição e as respectivas ações 

corretivas. 

O aluno deverá valorizar o trabalho em 

equipe no monitoramento de 

processos produtivos e de apoio à 

produção. 

Deverá ser capaz de treinar o pessoal 

operacional nas técnicas e práticas de 

medição e manutenção da 

confiabilidade metrológica dos 

equipamentos de medição. 

Deverá agir com ética e imparcialidade 

na aplicação das normas aplicáveis ao 

produto e/ou serviço, e suas 

tolerâncias. 

O aluno deverá assegurar a 

confiabilidade dos resultados de 

medições e calibrações efetuadas para 

terceiros. 

 

Metodologia: 

Aulas teóricas expositivas, complementadas com exercícios baseados em dados de situações práticas. Aulas de 

laboratório para a aplicação de técnicas de medição e calibração de dispositivos de medição e monitoramento. 
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Critério de Avaliação:  

Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 

MI (média das avaliações intermediárias) 

PAF (avaliação final) 

MF (média final) 

Se MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina com   MF = MI 

Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que compõe a Média das 

Avaliações Intermediárias. 

Se 2,0   MI < 7,5 e frequência   75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF.  

Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  

Sendo MF  6,0 (seis) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina. 

Bibliografia Básica: 
 

ALBERTAZZI, A.; SOUSA, A. R. Fundamentos de metrologia científica e industrial. São Paulo: Manole, 2010. 
LIRA, F. A. de. Metrologia na Indústria. 4. ed. São Paulo: Érica, 2005. 
MENDES, A.; ROSÁRIO, P. P. N. Metrologia e incerteza de medição. São Paulo: Epse, 2005. 
 
 

Bibliografia Complementar: 
 
WERKEMA, C. Avaliação de Sistemas de medições. Série Seis Sigma, v. 5. Belo Horizonte: Werkema Editora, 2006.  
GONZÁLES, C. G. Metrologia. 2. ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 2005. 
SCHMIDT, W. Metrologia Aplicada. São Paulo: Epse, 2003. 
ROSA, L. C. da. Introdução ao controle estatístico de processo. Santa Maria: Editora da UFSM, 2009. 
LINK, W. Incerteza de Medição. Mitutoyo.  
 

Coordenador do Curso: 
 
Nome: Prof.ª Dr.ª Roxana Maria Martinez Orrego 
 
Assinatura 

Diretor da Unidade: 
 
Nome: Prof.ª Dr.ª Leila Figueiredo de Miranda 
 
Assinatura 
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Curso: Curso de Engenharia de Produção Núcleo Temático: NEO – Núcleo de Engenharia 
Organizacional  

Disciplina: 

Psicologia Aplicada à Empresa 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00779 

Carga horária: 2 
34  horas aula 

Teóricas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  
Práticas: (0) 

Semestre: 4º 

Ementa: 

Conceituação de Trabalho. Conceituação de Psicologia e Psicologia Organizacional. Subjetividade no Trabalho. Análise 

do Comportamento no trabalho. Comprometimento no Trabalho. Estudo de Comportamentos Contraproducentes e 

Violência no Trabalho. 

Objetivos:  

Definir para o aluno o que é o estudo da Psicologia aplicada à empresa, as diferenças entre psicologia, psiquiatria e 
psicanálise.  
Conferir ao aluno embasamento nas principais linhas de estudo e nos conceitos de psicologia aplicada à Empresa, 
norteando-se pelo propósito de habilitá-lo para a compreensão do comportamento humano na organização, o 
encaminhamento de soluções para problemas das relações do indivíduo com seu grupo de trabalho e com a 
organização e para a criação de um clima favorável à inovação e produtividade. 
Desenvolver conteúdos que possibilitem ao aluno compreender o indivíduo no contexto organizacional e social e o 
ajustamento do indivíduo no ambiente de trabalho; 
Analisar desafios e perspectivas da gestão diante das transformações emergentes no mundo do trabalho e suas 
consequências nas relações humanas. 
 

Conceitos 

Proporcionar informações e 

vivências sobre formas de aplicação 

dos conhecimentos sobre o 

comportamento humano na prática 

organizacional. 

Procedimentos e Habilidades 

Demonstrar para os alunos 

mecanismos de análise do 

comportamento humano dentro das 

organizações, de modo a perceber as 

diferenças individuais e coletivas de 

comportamento, como fundamentais 

para um processo de gestão que vise a 

integração do crescimento individual 

com o coletivo. 

 

Atitudes e Valores 

Desenvolver nos alunos a capacidade de 

analisar os estudos comportamentais e 

a sua aplicabilidade no âmbito 

organizacional. 

Metodologia: 

O método a ser empregado no desenvolvimento da disciplina terá os seguintes procedimentos: 

1. Aulas Expositivas dialogadas; 
2. Estudos de caso; 
3. Leituras e análise de Textos/Debates; 
4. Atividades dirigidas; 
5. Análise de vídeos; 
6. Avaliações Escritas. 
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Critério de Avaliação:  

Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 

MI (média das avaliações intermediárias) 

PAF (avaliação final) 

MF (média final) 

Se MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina com   MF = MI 

Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que compõe a Média das 

Avaliações Intermediárias. 

Se 2,0   MI < 7,5 e frequência   75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF.  

Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  

Sendo MF  6,0 (seis) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina. 

Bibliografia Básica: 

ARONSON, E. Temas de Psicologia e Administração. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006.  
FIORELLI, J. O. Psicologia para administradores: integrando teoria e a prática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  
ZANELLI, J.C. Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2.ed. São Paulo: Artmed, 2004.  
 
 

Bibliografia Complementar: 

MOSCOVICI, F. Desenvolvimento interpessoal. Rio de Janeiro: José Olympio, 2001. 

SPECTOR, Paul E. Psicologia nas Organizações. São Paulo: Saraiva, 2002. 

WAGNER III, John A, & HOLLENBECK, John R. Comportamento Organizacional: Criando vantagem competitiva. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

ZANELLI, José Carlos(ORG.)BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo(ORG). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. São 

Paulo: Artmed, 2004. 

BAUM, W. M. Compreender o Behaviorismo: ciência, comportamento e cultura. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
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Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

Curso: Curso de Engenharia de Produção Núcleo Temático: NEPGP – Núcleo de Engenharia 
de Processos e Gerência da Produção  

Disciplina: 

Eletricidade Aplicada 

Código da Disciplina: 
  

ENEC00146 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

Teóricas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  
Práticas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  

Semestre: 3º  

Ementa: 

Estudo de circuitos em corrente alternada. Estudo de circuitos trifásicos. Transformadores. Motores elétricos. Noções 

de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Segurança em eletricidade. Introdução à luminotécnica. 

Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. 

Bibliografia Básica: 
 
GUSSOW, M. Eletricidade Básica. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Schaum McGraw-Hill, 2008. 
COTRIM, A. A. M. B. Instalações Elétricas. Revisão e atualização técnicas Hilton Moreno, José 
Aquiles Baesso Grimoni. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 
NISKIER, J.; MACINTYRE, A. J. Instalações Elétricas. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
ALBUQUERQUE, R. O. Circuitos em Corrente Alternada. 6. ed. São Paulo: Érica, 2002. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICA NBR 5410 - Instalações Elétricas em Baixa Tensão; NBR 5419 - Sistemas 
de Proteção contra Descargas Atmosféricas. São Paulo, 2012 
CAVALIN, G. e CERVELIN, S. Instalações Elétricas Prediais. 13. ed. São Paulo: Érica, 2005. 
CREDER, H. Instalações Elétricas. 15. ed. São Paulo: LTC, 2007. 
MARKUS, O. Circuitos Elétricos. 3. ed. São Paulo: Érica, 2003. 
 

Coordenador do Curso: 
 
Nome: Prof.ª Dr.ª Roxana Maria Martinez Orrego 
 
Assinatura 

Diretor da Unidade: 
 
Nome: Prof.ª Dr.ª Leila Figueiredo de Miranda 
 
Assinatura 
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Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

Curso: Curso de Engenharia de Produção Núcleo Temático: NEPGP – Núcleo de Engenharia de 
Processos e Gerência da Produção 

Disciplina: 

Tecnologias de Produção I 

Código da Disciplina: 
 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

Teóricas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  
Práticas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  

Semestre: 4º 

Ementa: 

Conceitos do processamento químico industrial. Operações unitárias nas indústrias químicas.  Classificação dos 

processos de produção química. Classificação das indústrias químicas e seus segmentos.  Tipos de fluxogramas.  

Necessidade de energia nas indústrias químicas.  Processos químicos industriais (papel e celulose, têxtil, alimentos, 

automotiva, petroquímica, tintas e vernizes, agroquímica e de higiene pessoal). Indústrias químicas e o meio 

ambiente.  

Bibliografia Básica: 
 
SHREVE, R. N., JR JOSEPH A. B.  Indústrias de Processos Químicos.  Editora: Guanabara,  Rio de Janeiro, 1994. 4ª. Ed. 
PALMA, C. M. Petróleo: exploração, produção e transporte sob a óptica do direito ambiental, Editora Millennium, 
Campinas, 2011. 
KWONG, W. H. Introdução ao controle de processos químicos com MATLAB. Vol.1 e 2. São Carlos: EDUFSCar, 2002 
 
 

Bibliografia Complementar: 
 
FELDER, R. M., ROUSSEAU, R. W., Princípios Elementares de Processos Químicos, Editora: LTC, 2005, 3ª. Ed. 
MACINTYRE, A. J. Equipamentos industriais e de processos. Rio DE Janeiro: LTC, 1997. 
ABBOT, M. M.; NESS, H. c. Van.; SMITH, J. M. Introdução à termodinâmica da Engenharia Química. Rio de Janeiro: 
LTC, 2000. 
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química, Questionando a vida moderna e o meio ambiente, Bookman Compania 
Editora, 5a edição, 2012 
FAZENDA, J.M.R. Tintas – Ciência e Tecnologia, 4ª ed., Editora Edgard Blucher Ltda, São Paulo, 2009. 
 

Coordenador do Curso: 
 
Nome: Prof.ª Dr.ª Roxana Maria Martinez Orrego 
 
Assinatura 

Diretor da Unidade: 
 
Nome: Prof.ª Dr.ª Leila Figueiredo de Miranda 
 
Assinatura 

 
 

 


