
 
 
 

  

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

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: 

Fenômenos de Transporte I 

Código da Disciplina: 
 

ENEC00148 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

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

Semestre: 5º 

Ementa: 

Quantidade de movimento; transporte de calor e massa. Estática dos fluidos; forças sobre superfícies submersas e flutuação. 

Formulação integral: continuidade, quantidade de movimento e energia. Perda de carga em escoamentos internos. 

Medidores de vazão e velocidade. Transferência de calor: condução e convecção. Trocadores de calor. 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Identificar e relacionar as três 

grandezas físicas que se conservam 

(massa, energia e quantidade de 

movimento) com a representação 

matemática dos processos da 

natureza. 

Compreender os processos 

envolvendo fluidos e transporte de 

energia através da aplicação das Leis 

de Conservação. 

Identificar e compreender os 

mecanismos básicos de condução, 

convecção e radiação. Reconhecer a 

importância dos fenômenos de 

transporte nos processos industriais 

e do cotidiano.  

 
 

Elaborar modelos matemáticos de 

fenômenos de transporte. 

Interpretar problemas envolvendo 
fluidos em escoamento ou em 
repouso e/ou de transporte de 
energia. 
Resolver problemas através da 
postulação, resolução e análise de 
modelos matemáticos, 
compreendendo as limitações ou 
implicações das hipóteses.  
Compreender, identificar e reunir 

de forma integrada e organizada as 

informações relacionadas à 

transferência de massa, energia e 

de quantidade de movimento 

encontradas em textos, 

posicionando-se sempre 

criticamente em relação às 

informações encontradas. 

 

Conscientizar-se da necessidade de 
realização de estudo contínuo e 
sistemático e do engajamento 
permanente no processo de ensino 
aprendizagem.  
Agir de forma autônoma e ser 
consciente da necessidade do 
empenho e do esforço pessoal em 
sala de aula e fora da sala de aula.  
Trabalhar e debater em grupo. 
Avaliar os impactos das suas 
atividades no contexto social e 
ambiental.  
Apreciar e interessar-se pelos 

fundamentos teóricos para 

posicionamento crítico e de tomadas 

de decisões enquanto engenheiro e 

cidadão responsável pelo 

desenvolvimento da engenharia e do 

Brasil. 
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Conteúdo Programático: 

1. Fundamentos de fenômenos de transporte. 
1.1 As grandezas físicas que se conservam: massa, quantidade de movimento e energia. Conceitos de fluxo, 

grandezas específicas e carga. 
1.2 Volume de controle (macroscópico, microscópico e molecular) e sistema.  
1.3 As leis de conservação e as equações de balanço.  
1.4 Metodologia de modelagem de processos na visão da ciência de fenômenos de transporte. 
1.5 Definição, classificação e propriedades de fluidos. Fluidos compressíveis e incompressíveis. Uso de 

equações de estado para a caracterização da densidade de fluidos. Lei da Viscosidade de Newton. 
Propriedades que afetam a viscosidade. Fluidos não Newtonianos e viscosidade aparente.  

1.6 Advecção e os mecanismos de transporte convecção, condução e radiação.  
1.7 Classificação e caracterização de escoamentos: 

1.7.1 Escoamento compressível e incompressível: o número de Mach. 
1.7.2 Regimes de escoamento: laminar, turbulento e de transição. Experimento de Reynolds. 
1.7.3 Escoamento transiente (dinâmico) e permanente (estacionário). 
1.7.4 Escoamento interno e externo. 

2. As leis de conservação e as equações de balanço na abordagem macroscópica. 
2.1 Balanço de massa global aplicado a volumes de controle homogêneos. Estudo de processos estacionários 

e transitórios.  
2.2 Balanço de quantidade de movimento linear: apresentação do equacionamento para fluidos em 

escoamento incompressível, estacionário, unidirecional para escoamentos com perfis de velocidade 
uniformes. 

2.3 Balanço de energia macroscópico: transporte de energia em superfícies e no escoamento de fluidos. 
Estudo de processos estacionários e transitórios com e sem geração de energia. 

2.4 Balanço de energia mecânica.  
2.4.1 Relação entre atrito e energia térmica. 
2.4.2 Aplicação para escoamento interno com e sem máquinas de fluido. 

3. As leis de conservação na abordagem microscópica: aplicações. 
3.1 Estática de fluidos. Pressão absoluta e efetiva. 
3.2 Estabelecimento de perfis de velocidade em escoamento laminar interno. 
3.3 Transporte de energia em superfícies estendidas: aletas. 

 

Metodologia: 

As estratégias para o processo de ensino e aprendizagem envolvem aulas expositivas, de exercícios e práticas, adotando 

técnicas diversas (tradicional, uso de pré-testes, de preparação de aulas, de elaboração de resumos, de estudos de casos, 

de diálogos sucessivos) direcionadas ao atendimento dos objetivos factuais, procedimentais, conceituais e de atitudes. 

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. 
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Bibliografia Básica: 
 
BIRD, R. B.; STEWART, W. R.; LIGHTFOOT, E. N. Fenômenos de Transporte. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 
INCROPERA, F. P.; DEWITT, D. P.; BERGMAN, T. L.; LAVINE, A. S. Fundamentos de transferência de calor e massa. 6. ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2008. 
WHITE, F. M. Mecânica dos fluidos. 6. ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 2010. 
 
 
 

Bibliografia Complementar: 
 
BRODKEY, R. S.; HERSHEY, H. C. Transport phenomena: a unified approach. Brodkey Publishing., 2003. 1 v. e 2 v. 
BRUNETTI, F. Mecânica dos Fluidos. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2008.  
CENGEL, Y. A. Transferência de calor e massa: uma abordagem prática. São Paulo: McGraw-Hill, 2009. 
KORETSKY, M.D. Termodinâmica para engenharia química. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 
MORAN, M. J.; SHAPIRO, H. N; MUNSON; DEWITT, D. P. Engenharia de sistemas térmicos: termodinâmica, mecânica dos 
fluidos e transferência de calor. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 

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: 

Ergonomia 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00937 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

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

Semestre: 5º 

Ementa: 

Conceituação e campo de aplicação da Ergonomia. Principais elementos de trabalho: trabalho físico e trabalho mental, o 

conceito de carga de trabalho. Aspectos energéticos do organismo humano, fadiga. Atividades motoras, trabalho estático e 

dinâmico, postura. Antropometria: medidas e aplicações, o espaço de trabalho. Dispositivos, transmissão e processamento 

das informações. Condições ambientais: aspectos físicos e químicos dos ambientes de trabalho. Análise do trabalho, análise 

da tarefa e da atividade, métodos e técnicas. Análise da atividade em trabalhos complexos. 

 

Objetivos: 

Conceitos 

Conhecer algumas das definições em 

ergonomia. 

Avaliar cada situação no ambiente de 

trabalho para a aplicação da correção 

ergonômica na prática. 

Aplicar as técnicas e definições 

ergonômicas 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 raciocínio 

para que a correção ergonômica seja 

aplicada satisfatoriamente. 

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 teórica, tais como livros e 

artigos científicos. 

Cumprir com pontualidade e ética as 

tarefas solicitadas pelo professor. 

Valorizar o esforço pessoal e em 

grupo como técnica de aprendizado.  

Promover a aplicação ética de como 

se usar na prática os conceitos 

estudados na prática do ambiente de 

trabalho 

Utilizar de forma ética os 

conhecimentos adquiridos com o 

necessário comprometimento 

profissional. 
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Conteúdo Programático: 

1. Definição de Ergonomia. Caracterização e tipos de Ergonomia. 

2. Teoria dos sistemas. Sistema ergonômico – caracterização e exemplos. 

3. Antropometria e sua aplicação no posto de trabalho.  

4. Estudo dos equipamentos de proteção - EPI´s.  

5.Estudo das Normas Regulamentadoras NR-17 e NR-15.  

6. Estudo das condições (físicas e químicas) do trabalho. Arranjo físico, caracterização e tipos. 

7. Caracterização e definição das Zonas de trabalho (zona ótima e zona de manuseamento máximo). Concepção dos 

Processos de trabalho.  

8. O estudo do Stress no trabalho (Causas, agentes indutores e controle do stress). Síndrome de Burnout. Doenças laborais 

(PAIRO-LER-DORT) e provenientes de agentes contaminantes no posto de trabalho. Estudo da coluna vertebral e doenças 

laborais.  

9. Listas de verificação.  

 

 

Metodologia: 

Aulas expositivas da teoria, com análise e estudos de diversos casos (cases de sucesso e de fracasso ergonômico) 

provenientes de situações práticas. 

Estudo com pesquisa obtida a partir da aplicação das listas de verificação em diferentes tipos de posto de trabalho. 

Avaliação dos aspectos ergonômicos de produtos utilizados no dia-a-dia. Estudo de correções ergonômicas. 

Seminários para serem desenvolvidos e apresentados em grupo. 

Listas e questionários de verificação para avaliação dos diferentes aspectos ergonômicos na prática e em diversas 

situações laborais e postos de trabalho diferentes. 

 

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: 
 

IIDA, I. Ergonomia: projeto de produção. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.  
DUL, J.; WEERDMEESTER, B. Ergonomia prática. São Paulo: Edgard Blücher, 2004, reimpressão 2008. 
GOMES FILHO, J. Ergonomia do objeto: sistema técnico de leitura ergonômica. São Paulo: Escrituras, 2003. 
 
 

Bibliografia Complementar: 
 
COUTO, H.A. Ergonomia Aplicada ao Trabalho em 18 lições. Belo Horizonte: Ergo Editora, 2002. 
DANIELLOU, F.; BETIOL, M. I. S. A ergonomia em busca de seus princípios: debates epistemológicos. São Paulo: Edgard 
Blücher, 2004.  
FALZON, P. Ergonomia. São Paulo: Edgard Blücher, 2007, reimpressão 2009. 
GOMES FILHO, J. Ergonomia do projeto: sistema técnico de leitura ergonômica. São Paulo: Escrituras Editora, 2003. 
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MORAES, A.M. de; MONTALVÃO, C. Ergonomia: conceitos e aplicações. 2 ed. ampl. Rio de Janeiro: 2 AB, 2000. 
 

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: NEO – Núcleo de Engenharia 
Organizacional  

Disciplina: 

Gestão em Recursos Humanos 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00963 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

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

Semestre:5º 

Ementa: 

Estudo da gestão com pessoas. Conceituação de RH estratégico. Estudo das competências organizacionais e individuais. 

Estudo de carreiras e empreendedorismo corporativo. Estudo dos subsistemas de recursos humanos. Estudo de cargos, 

desempenho e remuneração. Estudo da liderança e comunicação. Introdução à gestão do conhecimento. 

Objetivos:  

Apresentar uma visão global da Gestão de Recursos Humanos, abordando os principais instrumentos de gestão utilizados 
nessa área, proporcionando ao discente uma visão crítica e construtiva frente aos desafios organizacionais, oportunizando 
também a interação entre a Teoria x Práticas de Recursos Humanos adotadas pelas empresas. 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Apresentar conhecimentos que 
possibilitem a compreensão da 
evolução dos principais conceitos 
aplicados na Gestão de Recursos 
Humanos; 
Discutir o papel estratégico que a 
Gestão de Recursos Humanos possui na 
gestão empresarial; 
Propiciar a compreensão da relevância 
dos processos de recrutamento e 
seleção; 
Mostrar como alinhar as políticas de 
gestão de pessoas com a Gestão do 
Conhecimento. 

Desenvolver nos discentes 
habilidades relacionadas à área de 
Gestão de Pessoas, de forma 
estratégica, dotando-os da 
capacidade de alinhar as políticas de 
Gestão de Pessoas com as estratégias 
das empresas em que os mesmos 
atuarão, dando condições para que o 
discente seja capaz de gerenciar 
pessoas, buscando o alcance dos 
objetivos e metas organizacionais. 
 

Valorizar a gestão eficaz e eficiente de 
pessoas de maneira a proporcionar os 
melhores resultados, tanto para a 
empresa quanto para os seus 
profissionais, agregando valores a ambos, 
propiciando de forma proativa a melhoria 
do clima organizacional; 
Desenvolver nos discentes a capacidade 
de conhecer os estilos de gestão, as 
ferramentas e as técnicas para o 
gerenciamento estratégico de pessoas nas 
organizações. 

Conteúdo Programático: 

1. Estudo da Gestão com Pessoas: A Evolução da Gestão de Recursos Humanos 
2. Conceituação de RH Estratégico: Administração Estratégica de RH – Competências Organizacionais e Individuais 
3. Sistemas e Subsistemas de RH 
4. Estrutura de Cargos, Recrutamento e Seleção, Sistemas de Remuneração, Avaliação de Desempenho 
5. A Liderança e a Comunicação no contexto da Gestão de Pessoas 
6. Políticas de Gestão de Pessoas X Gestão do Conhecimento. 

Metodologia: 

Aulas expositivas dialogadas em sala de aula com uso de data show e quadro branco, pesquisas na web em sala de aula 

com o uso de computadores pessoais e tablets. As aulas teóricas serão complementadas com resoluções de exercícios tipo 

estudos de casos, com leitura de textos de periódicos e artigos científicos, trabalho em equipe, simulações de situações 

práticas e exemplos de problemas do dia-a-dia de uma organização. 
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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: 
 

            FERREIRA, V. C. D. Gestão com Pessoas 2. ed. São Paulo: FGV, 2008. . 
           BITENCOURT. Claudia. (org) Gestão Contemporânea de Pessoas. Porto Alegre: EditoraBoockman, 2003. 
DE       DEMO G. Políticas de Gestão de Pessoas: papel dos valores pessoais e da justiça organizacional. São Paulo, Editora                 

Atlas, 2010. 
 

Bibliografia Complementar:  
BORGES-ANDRADE, J. E.; ABBAD, G. e MOURÃO, L.. Treinamento, desenvolvimento e educação em organizações e 
trabalho: fundamentos para a gestão de pessoas. São Paulo: Artmed, 2006. 
CARVALHO, A. V.; NASCIMENTO. L. P. Administração de recursos humanos. São Paulo: Pioneira, 2002. 
DUTRA, J. S. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. SãoPaulo: Atlas, 2002. 
ROBBINS, S. Comportamento organizacional. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 
WOOD Jr, Thomaz; PICARELLI, Vicente. Remuneração Estratégica: a nova vantagem competitiva. São Paulo: Atlas, 2004. 
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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: 

Automação da Manufatura 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00879 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

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

Semestre: 5º 

Ementa: 

Sistemas de produção e automação. Tecnologia de Grupo. Tipos e Características de Automação. Automação de processos 

contínuos. Sistemas supervisores. Sistemas de controle PID. Instrumentação analógica e digital. Transdutores. Automação 

comercial / bancária. Sistemas discretos. CLP, CNC, DNC, painéis elétricos. Robótica. Sistemas de Movimentação e 

Armazenagem Automática. Monitoramento e Controle de Processos. Sistema Integração de Manufatura. Sistemas flexíveis 

de manufatura. Sistemas flexíveis de automação. Concepção, operação e gestão da operação em sistemas automatizados. 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Estudar a teoria de Automação e 
Controle aplicação em equipamentos 
e processos industriais. 
Utilizar o ambiente de 
desenvolvimento científico MATLAB 
para modelar, documentar e simular 
sistemas de controle. 
Interagir fortemente com problemas 
práticos e teóricos, usando as 
técnicas ensinadas e desenvolvendo 
outras para solucionar os problemas 
de Engenharia. 

Utilização de conceitos teóricos 
desenvolvidos anteriormente no curso de 
Engenharia. 
Identificar situações reais nas quais o 
conteúdo da disciplina possa ser aplicado. 
Analisar e Identificar os dados necessários 
para a resolução dos problemas propostos.  
Desenvolver senso crítico e o raciocínio 
lógico. 
Aplicação das técnicas e métodos 
estudados de modo integral na elaboração 
de modelos físicos, teóricos e na solução 
dos problemas. 
 

Disponibilizar horário de estudo extra-
aula, para fixação e elaboração de 
exercícios. 
Pesquisa na literatura como livros e 
artigos, para aprimoramento e 
formação do conhecimento científico. 
Cumprir assiduamente com ética as 
tarefas e deveres impostas durante o 
curso. 
Apresentar uma postura educada, ativa 
e respeitosa em sala de aula com todos 
os presentes. 

Conteúdo Programático 

1. Sistemas de produção e automação.  
2. Conceitos básicos de controle.  
3. Sistemas de controle.  
4. Modelos de sistemas de Controle.  
5. Sistemas operando em malha aberta.   
6. Sistemas operando em malha fechada com realimentação negativa.  
7. Funções de Transferência. 
8. Diagramas de blocos de processos.  
9. Automação de processos contínuos.  
10. Sistemas supervisores. 
11. Sistemas de controle PID. 
12. Simulação e sistemas contínuos.  
13. Instrumentação analógica e digital.  
14. Transdutores e Atuadores.  
15.Automação industrial.  
17.Sistemas discretos.  
18. Redes de Petri. 
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Metodologia 

Aulas teóricas: aulas expositivas, com auxilio de data-show 
Aulas práticas: destinadas à aplicação dos temas teóricos e solução de problemas propostos, com utilização de kits 
didáticos.. 
Utilização de software Matlab e Simulink para implementação dos programas de aplicação. 
Elaboração de Relatórios práticos para entrega na aula seguinte. 

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: 
 
MAYA, P. A.; LEONARDI, F. Controle Essencial. São Paulo: Pearson Education, 2011.  
NISE, N. S. Engenharia de Sistemas de Controle. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC. 2009. 
GROOVER, M.P. ,Automação industrial e sistemas de manufatura, Pearson,2011, ISBN 9788576058717 
 

Bibliografia Complementar: 
 
DORF, R. C. Sistemas de controle moderno. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 
FRANKLIN, G. F.; POWELL, J. D.; NAEINI, A. Feedback Control of Dynamics Systems. 4. ed. Boston: Addison-Wesley, 1995. 
KUO, B. C. Automatic Control Systems. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1991. 
OGATA, K. Projeto de Sistemas Lineares de Controle com MATLAB. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 1996. 
PHILLIPS, C. L.; HARBOR, R. D. Feedback Control Systems. 4. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000. 
 

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 II 

Código da Disciplina: 
 

ENEX01082  

Carga horária: 4 
68  horas aula 

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

Semestre: 5º 

Ementa: 

Processos de manufatura por remoção de material - Usinagem. Análise econômica do processo de corte - Critérios de custo 

e de produção. Materiais utilizados na fabricação de ferramentas de corte. Refrigeração e lubrificação do processo. 

Processos primários de fabricação – Redução de óxidos metálicos - fundição, metalurgia do pó. Processos de fabricação por 

conformação mecânica. Processos de fabricação de peças plásticas. 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Identificar processos de manufatura. 
Sugerir alternativas processuais de 
fabricação. Estabelecer metodologias 
de fabricação. Avaliar tempos de 
manufatura. Custear e elaborar 
orçamentos de produtos 
manufaturados. Identificar máquinas, 
instalações, equipamentos, 
ferramentas e dispositivos. Identificar 
materiais e propriedades adequadas 
ao processamento.  
 

Reconhecer diferenças fundamentais 
de processamentos entre as opções 
possíveis de manufatura. Equacionar 
problemas de planejamento de 
produção relacionados com a escolha 
do melhor processo e máquina mais 
adequada aos níveis de potencia 
instalados. Identificar e formular 
problemas, traduzir em linguagem 
técnica os objetivos do processo. 
Aplicar conceitos e métodos da 
Mecânica, Física, Matemática, 
Geometria e Desenho na solução dos 
problemas referentes aos 
componentes de máquinas. 
Interpretar os desenhos técnicos, 
Aplicar e executar os tratamentos de 
materiais segundo os conceitos da 
Ciência dos Materiais. 
 

Reconhecer diferenças fundamentais de 
processamentos entre as opções 
possíveis de manufatura. Equacionar 
problemas de planejamento de produção 
relacionados com a escolha do melhor 
processo e máquina mais adequada aos 
níveis de potencia instalados. Identificar e 
formular problemas, traduzir em 
linguagem técnica os objetivos do 
processo. Aplicar conceitos e métodos da 
Mecânica, Física, Matemática, Geometria 
e Desenho na solução dos problemas 
referentes aos componentes de 
máquinas. Interpretar os desenhos 
técnicos, Aplicar e executar os 
tratamentos de materiais segundo os 
conceitos da Ciência dos Materiais. 

Metodologia 

Aulas expositivas com utilização de recursos áudio visuais com realização de exercícios de aplicação a cada término de 
tópico apresentado. Aulas práticas de oficina mecânica com treinamento e operação das máquinas operatrizes básicas. 
Realização de pesquisas bibliográficas e trabalhos de aplicação. 
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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: 

 
  KALPAKJIAN, S; STEVEN, R.S. Manufacturing engineering and technology. 4 ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001.  
  DINIZ, A. E.; MARCONDES, F. C.; COPPINI, N. L. Tecnologia da usinagem de materiais. 3. ed. São Paulo: Artliber, 2001. 
  GROOVER, M. P. Automação industrial e sistemas de manufatura. Pearson, 2011, ISBN 9788576058717. 
 
 

Bibliografia Complementar: 

 

BRITO, O. de Estampos de Corte - Técnicas E Aplicações. 3. ed. São Paulo: Hemus, 2004. 

HELMAN, H.; CETLIN, P. R., Fundamentos da conformação mecânica de metais. 2. ed. São Paulo: Artliber, 2005. 

MANRICH, S., Processamento de termoplásticos: rosca única, extrusão e matrizes, injeção e moldes. São Paulo: Artliber 

Editora Ltda, 2005. 

FERREIRA, J.C.: Tecnologia da fundição, Livro da Fundação Calouste Gulbenkian, , 1999 

MICHAELI, W. Extrusion dies for plastics and rubber: design and engineering computations. 3rd ed. rev. Munich: Hanser, 

Cincinnati: Hanser Gardner, 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: NEE – Núcleo de Engenharia 
Econômica  

Disciplina: 

Contabilidade Geral 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00579 

Carga horária: 2 
34  horas aula 

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

Semestre: 5º 

Ementa: 

Conceituação de contabilidade; Relação entre contabilidade e Engenharia de Produção; Interesses na informação contábil; 

Balanço: ativo, passivo, patrimônio líquido; Procedimentos contábeis básicos; Variações da situação líquida; despesa, receita; 

Regimes de competência e caixa; receitas e despesas diferidas; Fatos Contábeis;  Operações com mercadorias; inventário, 

valoração; Ativo Imobilizado e Amortização; Demonstrativo de origens e aplicações;  Análise de Balanço e de resultados; 

Análise de índices; Alavancagem; Decisões estratégicas; Endividamento-Patrimônio; Aplicações e Modelagem Gerencial das 

Técnicas e aplicações contábeis. 

Objetivos: 

 Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de conhecer os procedimentos básicos da mecânica contábil, conhecer a 
rotina de funcionamento contábil de uma Empresa e conhecer as rotinas básicas de controle e avaliação. 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Desenvolver e conhecer os conceitos 

de contabilidade. Conhecer as 

informações contábeis e os 

procedimentos contábeis.  Entender as 

relações entre ativo e passivo, receitas 

e despesas. Desenvolver e conhecer os 

fundamentos teóricos da matéria, 

reconhecendo análises contábeis e 

suas aplicações no estabelecimento de 

políticas empresariais.  Entender os 

fatos contábeis; as operações com 

mercadorias; os inventários, a 

valoração; o ativo imobilizado e 

amortização; o demonstrativo de 

origens e aplicações e a análise de 

balanço e de resultados. 

Habilitar os alunos a observar de 

forma metódica e racional os aspectos 

considerados pela ciência contábil. 

Habilitar os alunos a utilizar e executar 

análises contábeis consistentes. 

Observar os balanços e os 

demonstrativos de resultados  

comportamento dos agentes 

econômicos e elaborar uma análises 

econômicas e estratégicas. 

Criar nos alunos a confiança para usar a 

contabilidade.  

Reconhecer os elementos da análise 

contábil. Ter uma percepção ética e 

socialmente responsável das implicações 

dos diversos aspectos contábeis 

considerados pelas 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 abordados.  

Manter uma posição critica sobre os 

demonstrativos contábeis apresentados 

pelas empresas. 
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Conteúdo Programático: 

1. CAMPO DE ATUAÇÃO E OBJETIVOS DA CONTABILIDADE. 
Objetivos da Contabilidade. A Contabilidade como sistema de informação. Contabilidade Aplicada a Engenharia de 
Produção.  
2. HISTÓRICO E CONCEITOS 
Conceitos, Funções Típicas da Contabilidade, Especializações Contábeis. Usuários da Contabilidade, Princípios Contábeis, 
Partidas Dobradas. 
3. BP- BALANÇO PATRIMONIAL. 
Demonstrações financeiras, Balanço Patrimonial, Tipos de Balanços. Decisões gerenciais envolvendo a contabilidade 
empresarial. Patrimônio. Ativo e Passivo. Patrimônio Líquido. 
4. EXERCÍCIOS DE ELABORAÇÃO DE BALANÇO 
Nomenclatura do Patrimônio. Aspectos Quantitativos e Qualitativos. Saldos iniciais de cada exercício contábil,  
5. LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. 
Método das Partidas Dobradas, Débito e Crédito. Grupos de Contas. Lançamentos contábeis, 
6. DRE-DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO. 
Elementos de uma DRE. Organização de uma DRE. Apuração Anual do Resultado. Extração dos Resultados. Variações do 
Patrimônio Líquido. 
7. FLUXO DE CAIXA. 
Demonstrativo de Fluxo de caixa, Método indireto. 
8. DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO 
Agregação de valor em uma economia. 
9. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 
Análise da Liquidez. Análise da Atividade.  
10. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 
Análise do Endividamento. Análise da Lucratividade. 
11. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. SISTEMA DUPONT 
Sistema de Análise DuPont 
12.  ANÁLISE HORIZONTAL E VERTICAL 
Análise dos demonstrativos financeiros através da Análise Horizontal e Análise Vertical. 
13.  TRIBUTOS 
Firmas individuais. Sociedades Limitadas. Sociedades Anônimas de Capital Fechado. Sociedades Anônimas de Capital Aberto, 
Licenças Especiais. Tributação e Planejamento Tributário 

Metodologia: 

Aulas expositivas e exercícios em laboratório, envolvendo pesquisas, discussões e interpretações de textos e análise de 

balanços de empresas. 

Utilização de planilhas eletrônicas nos exercícios de 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: 

CHING, H. Y.; MARQUES, F.; PRADO, L. Contabilidade e Finanças para não especialistas. São Paulo: Pearson/Prenctice Hall, 

2007.  
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FERREIRA, R. G. Engenharia Econômica e Avaliação de Projetos de Investimento. Critérios de Avaliação, Financiamentos e 

Benefícios Fiscais e Análise de Sensibilidade e Risco. São Paulo: Atlas, 2009. 

MARION, J. C. Introdução à Contabilidade - Com Ênfase em Teoria. 10. ed. São Paulo: Editora Alinea, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

BUARQUE, C. Avaliação Econômica de Projetos. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 1984. 

CALBERG, C. Administrando a Empresa com Excel. São Paulo: Pearson, 2003. 

GITMAN, Lawrence. Princípios da Administração Financeira. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2010. 

MÁLAGA, F. K. Análise de demonstrativos financeiros e da performance empresarial para empresas não financeiras. São 

Paulo: Saint Paul, 2009. 

ASSAF NETO, A. Finanças Corporativas e Valor. São Paulo: Atlas, 2005. 

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 

 

  



 
 
 

  

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

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: 

Projeto Integrado de Engenharia de Produção 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00447  

Carga horária: 2 
34  horas aula 

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

Semestre: 5º 

Ementa: 

Proposta de atividades e problemas multidisciplinares de engenharia, a serem analisados, desenvolvidos e solucionados em 

grupo de alunos, com base nos conhecimentos adquiridos nas disciplinas cursadas nos semestres anteriores e no presente 

semestre.  

Objetivos Conceituais Objetivos Procedimentais e Habilidades Objetivos Atitudinais e Valores 

Integrar o conhecimento adquirido 

nas disciplinas cursadas para 

identificar a solução de problemas de 

natureza interdisciplinar.  

Aplicar métodos para análise e 

solução de problemas. 

Dominar ferramentas básicas para 

gestão de projetos de engenharia. 

Aplicar a situações reais, o conteúdo da 

disciplina. 

Identificar os dados necessários para a 

resolução dos problemas propostos.  

Desenvolver análise crítica e raciocínio 

lógico. 

Aplicar as ferramentas estudadas de 

forma integrada e multidisciplinar. 

Pesquisar e coletar os dados necessários 

para a solução dos problemas propostos. 

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.  

Utilizar de forma ética os 

conhecimentos adquiridos com o 

necessário comprometimento 

profissional. 

Aprender a trabalhar em equipe.  

Conteúdo Programático: 

Projeto I: Catapulta tipo trabuco (modelagem, planejamento, construção e testes); 

Projeto II: Eletrodoméstico de pequeno porte (Aplicação de técnicas de Engenharia e Análise do Valor para melhoria de 

desempenho de produto) 

Metodologia: 

Estudo com pesquisa. 

Proposta e monitoramento dos resultados das atividades planejadas. 

Controle de execução de tarefas através de documentação padronizada: declaração de escopo, material de kickoff, 

cronograma e resultados. 
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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: 

A serem selecionadas conforme as atividades planejadas para o semestre. 

Bibliografia Complementar: 

A serem selecionadas conforme as atividades planejadas para o semestre. 

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

Disciplina: 

Pesquisa Operacional I 

Código da Disciplina: 

ENEX01027 

Carga horária: 4 
68 horas aula 

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

Semestre: 5º 

Ementa: 

Fundamentação da Pesquisa Operacional. Estudo de Otimização e Modelagem Matemática. Estudo e Aplicação 

de Programação Linear (PL). Definição do Método Simplex. Estudo de Problemas de Transporte. 

Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer a pesquisa operacional e 
métodos que permitam encontrar 
soluções necessárias ao 
entendimento dos problemas 
pertinentes às engenharias; 
fundamentar as bases necessárias 
às disciplinas de conteúdo básico, 
profissionalizante e específico. 

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; escolher 
para a resolução de cada problema 
as técnicas e métodos mais 
apropriados. 

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. 
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Conteúdo Programático: 

1. Introdução à Pesquisa Operacional; 
2. Problemas de decisão, de otimização, simulação e outros a considerar; 
3. Método Gráfico; 
4. Modelagem Matemática, Programação Linear (PL); 
5. PL - Algoritmo Simplex; 
6. Dualidade; 
7. Simplex de Duas Fases; 
8. Análise de Sensibilidade; 
9. Problemas de Transporte. 

Metodologia: 

As aulas serão expositivas e para cada assunto da disciplina os alunos desenvolverão atividades de resolução 
de exercícios. Como atividade extra sala de aula serão propostos aos alunos, no decorrer do semestre letivo, 
exercícios complementares com aplicações práticas. 

Critério de Avaliação: 

A avaliação consta de três provas intermediárias (P1, P2 e PAIE), uma prova final (PAF) e uma nota de 
participação (PART – que estará entre 0,0 e 1,0 e depende de atividades e postura em sala de aula).  
A média intermediária (MI) do aluno é obtida pelo cálculo: MI = 0,4*P1 + 0,2*P2 + 0,4*PAIE + PART. 
A média final (MF) do aluno é obtida pelo cálculo: MF = 0,5*MI + 0,5*PAF + 0,5*PART. 
Lembrando que MI e MF não podem ultrapassar 10,0. 
O aluno é Aprovado quando, com frequência ≥ 75,00%:    MI ≥ 7,5      ou     MF ≥ 6,0 (caso MI < 7,5). 
Caso o aluno obtenha MI < 7,5 e MF < 6,0, ou frequência < 75,00%, o aluno é Reprovado. 
OBS.: Existe ainda uma prova substitutiva (SUB) que o aluno poderá realizar, independentemente do motivo, na 
tentativa de substituir a menor nota dentre as provas intermediárias. A SUB é realizada antes da PAF. 

Bibliografia Básica: 

LACHTERMACHER, Gerson. Pesquisa operacional na tomada de decisões. Campos: Prentice Hall, 2009. 
MOREIRA, D. A. Pesquisa Operacional - Curso introdutório. 2 ed. rev. E atualizada. São Paulo: Cengage 
Learning, 2010. 
PASSOS, E. J. P. F. Programação Linear - como instrumental da pesquisa operacional. São Paulo: Atlas, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

ANDRADE, Eduardo Leopoldino. Introdução à Pesquisa Operacional - Métodos e Modelos para Análise de 
decisão. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 
ARENALES, M; ARMENTANO, V.; MORABITO, R.; YANASSE, H. Pesquisa Operacional. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2007. 
HILLIER, F.S., LIEBERMAN, G.J. Introdução à pesquisa operacional. 8/e, Mcgraw-Hill, 2006. 
WINSTON, W.L. Operations Research – Applications and Algorithms. 4 ed. Thomson, 2004. 
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Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

Curso: Curso de Engenharia de Produção Núcleo Temático: NEO – Núcleo de Engenharia 
Organizacional  

Disciplina: 

Engenharia Comportamental 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00375  

Carga horária: 2 
34  horas aula 

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

Semestre: 5º 

Ementa: 

A relação do indivíduo com o ambiente empresarial e a técnica da Engenharia Comportamental.  O desenvolvimento de 

habilidades sociais. A comunicação assertiva.  A utilização do vídeo feedback na preparação para participação em 

processos seletivos de estágio, de trainee e de pessoal. Preparação para liderança de equipes. Preparação para gestão de 

conflitos no trabalho. Oratória.   

Bibliografia Básica: 
 
MOREIRA, M. B. e de MEDEIROS C. A. Princípios básicos de análise do comportamento. Porto Alegre. Artes Médicas, 

2007. 

SKINNER, B. F. Ciência e comportamento humano. SP: Martins Fontes, 1998.  

BAUM, W. M. Compreender o behaviorismo: ciência, comportamento e cultura. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. 

Bibliografia Complementar: 
 
BITENCOURT, C. [et. al];  Gestão Contemporânea de Pessoas – novas práticas, conceitos tradicionais.  2ª ed. Porto 
Alegre, Bookman, 2010.  
BAUM, W. M. Compreender o Behaviorismo: ciência, comportamento e cultura. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
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