
 
 
 

 

  

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

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

Disciplina: 

Engenharia Econômica I 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00932 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

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

Semestre: 6º 

Ementa: 

Estudo da variável tempo: juros simples, juros compostos; Métodos de amortização; Equivalência de métodos; Métodos 

de Decisão; Renovação e substituição de equipamentos; Análise de Projetos; Métodos quantitativos de avaliação e 

seleção de projetos , fluxo de caixa, retorno do capital; Valor presente líquido; Taxa Interna de Retorno; Relação custo-

benefício, índices de lucrativiade. 

Objetivos: 

Propiciar aos alunos o entendimento dos conceitos e a capacitação no uso da Matemática Financeira e Engenharia 
Econômica nas análises e decisões sobre investimentos, projetos, empresas e produtos. Habilitar os alunos a usarem 
calculadoras HP12C e planilhas Excel (facilidades computacionais) nos cálculos e criação de modelos. Permitir o 
entendimento e avaliação de investimentos produtivos. Permitir a avaliação e gestão de riscos em investimentos. 
Desenvolver os elementos de análise e síntese na Avaliação de Projetos e de técnicas com objetivo de reduzir custos, 
racionalizar e otimizar a gestão de recursos e viabilizar economicamente as diversas soluções consideradas, fornecendo 
subsídios para a correta tomada de decisão. Avaliação de negócios.  

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Desenvolver e conhecer o valor do 
dinheiro no tempo, através dos 
conceitos de taxas de juros, fluxos de 
pagamentos e sistema de 
amortização. Exercitar os cálculos de 
capitalização, ajuste do valor 
presente e futuro e amortização de 
financiamentos.  
Distinguir e analisar os investimentos 
financeiros e produtivos, utilizando os 
métodos VPL, TIR e prazo para 
retorno.  
Permitir o entendimento e o cálculo 

das variáveis envolvidas nas decisões 

produtivas. Desenvolver e conhecer 

os fundamentos teóricos da matéria, 

ter atitudes de iniciativa para realizar 

avaliações econômicas e financeiras.  

 

Habilitar os alunos a tomar decisões 
racionais, baseadas em modelos de 
decisão construídos com métodos 
matemáticos da Engenharia 
Econômica, pelo exercício de criação 
de modelos em planilhas Excel 
(facilidade computacional). Habilitar 
os alunos a analisar e escolher entre 
alternativas de investimento e 
pagamento, utilizando os conceitos da 
engenharia econômica e matemática 
financeira com calculadoras HP12C e 
planilhas Excel. Habilitar os alunos a 
realizar os principais cálculos básicos 
da Matemática Financeira e 
Engenharia Econômica. Dimensionar 
os recursos necessários para a correta 
obtenção de resultados e possuir a 
capacidade de formulação e de 
avaliação das técnicas de engenharia 
econômica.  
 

Criar nos alunos a confiança para usar a 
Matemática Financeira. Respeitar e 
conscientizar-se da relevância da 
análise econômico-financeira nos 
projetos da área, de forma ética e 
socialmente responsável. Estimular o 
interesse na criação de modelos de 
análise e tomada de decisão para 
investimentos. Desenvolver o espírito 
crítico e a sensibilidade sobre os 
aspectos de riscos e incertezas nas 
situações de investimentos.  
Estimular os alunos a considerar mais 

cuidadosamente os aspectos 

financeiros nas decisões sobre projetos 

empresariais. Estimular o 

desenvolvimento de técnicas de 

avaliação de projetos.  
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Conteúdo Programático: 

1. Matemática Financeira, o valor do dinheiro no tempo: Juros simples e compostos, fluxos de caixa, valor presente e 
futuro, séries de pagamento, cálculos com fluxos de caixas diversos. Risco econômico e financeiro. Análise entre 
alternativas. Realização de cálculos usando calculadoras HP12C e planilhas Excel. Taxa de juros nominal, real e efetiva 
Planos de amortizações e valor futuro. Aplicações computacionais: Excel e HP12C.  
2. Fluxo de caixa incremental; Montagem do Fluxo de Caixa; Demonstrativos Financeiros: conceituação e modelos de 
amortização de financiamentos. Sistemas de amortização de financiamentos – SAC. Tabela Price. Realização de cálculos 
usando as facilidades computacionais: HP12C e planilhas Excel.  
3. Uso de métodos de Análise de Investimentos e tomada de decisão – Custo Benefício, Valor presente líquido, Taxa 
interna de retorno, prazo de retorno e retorno sobre o investimento.  
4. Uso de critérios para avaliação entre alternativas de investimentos produtivos para empresas. Alternativas de 
investimento na substituição de equipamentos e prédios – Métodos e cálculo de depreciação e decisão sobre 
investimentos.  
5. Uso da Engenharia Econômica como instrumento para Análise e de Tomada de Decisão. Modelagem de planilhas 
para análise estruturada de investimentos.  
6. Utilização de modelos para determinação e planejamento de alavancagem financeira. Tomada de decisão sobre 
investimentos e custos industriais e de empresas de serviços, considerando a Engenharia Econômica.  
7. Estudo de empreendimento e projetos em condições de incerteza e risco. Matemática financeira em condições de 
incerteza e risco. Construção e análise de cenários para a decisão sob condição de incertezas e riscos.  
8. Uso de métodos para tomada de decisão envolvendo situações de riscos e incertezas. V. empreendedorismo. 
Aplicações; estratégia empresarial; Projetos que podem ser adiados e análise de sensibilidade e de cenários.  

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 
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: 

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. 
HIRSCHFELD, H. Engenharia Econômica e Análise de Custos. São Paulo: Atlas, 2000. 
MATHIAS, W. M. Matemática Financeira. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009 
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Bibliografia Complementar: 

BROWN, T. Engineering economics and economic design for process engineers. Boca Raton: CRC Press, 2007. 

CASAROTTO FILHO, N.; KOPITTKE, B. H. Análise de investimentos: matemática financeira, engenharia econômica, 

tomada de decisão, estratégia empresarial. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

EHRLICH, P. J. Engenharia econômica: avaliação e seleção de projetos de investimentos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

GONÇALVES, A. Engenharia econômica e finanças. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

MOTTA, R. da R.; CALÔBA, G. M. Análise de investimentos: tomada de decisão em projetos industriais. São Paulo: 

Atlas, 2002. 

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: 

Pesquisa de Mercado 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00754 

Carga horária: 2 
34  horas aula 

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

Semestre:6º 

Ementa: 

Introdução a Métodos de Previsões. Estudo dos Atributos do Comportamento do Consumidor. Análise do Orçamento 

Familiar. Análise do Consumo. Análise da Demanda. Análise Econométrica em Marketing. 

Objetivos: 

Conceitos 

Conhecer os elementos que 

determinam a qualidade de uma 

pesquisa de mercado. 

Compreender a complexidade que 

existe no campo de pesquisas 

mercadológicas. 

Conhecer os efeitos gerados por 

decisões que tem por base pesquisas 

de mercado. 

Identificar a importância da 

perspectiva de consumo quer na 

forma de consumidores finais ou de 

clientes empresariais. 

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. 

Desenvolver análise crítica e o 

raciocínio lógico. 

Compreender a leitura técnica e 

extrapolar conhecimentos. 

Aplicar os conteúdos estudados de 

forma integrada e multidisciplinar. 

Aplicar metodologias de análise do 

mercado e dos consumidores. 

Planejar os requisitos de uma pesquisa 

mercadológica. 

Executar análises básicas dos resultados 

obtidos em uma pesquisa 

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 de mercado 

com isenção, garantindo os direitos e 

a proteção dos indivíduos envolvidos. 

Utilizar de forma ética os 

conhecimentos adquiridos com o 

necessário comprometimento 

profissional. 
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Conteúdo Programático: 

1. Fundamentos de uma pesquisa de mercado 

1.1. Definição de pesquisa de mercado 

1.2. Tipos de pesquisa de mercado 

1.3. Classificação de pesquisa de mercado 

1.4. Objetivos de uma pesquisa de mercado 

1.5. Planejamento de uma pesquisa de mercado 

2. Métodos 

2.1. Métodos de pesquisa 

2.2. Aspectos gerais da pesquisa de mercado 

2.3. Formas de aplicação 

2.4. Formas de execução  

2.5. Aspectos gerais sobre amostragem 

2.6. Pesquisa Qualitativa 

2.7. Pesquisa Quantitativa: planejamento, coleta e análise de dados, elaboração do relatório 

3. Aplicações 

Como planejar e executar uma pesquisa de mercado 

 
 

Metodologia: 

Aulas expositivas em sala de aula com uso de data show multimídia e quadro branco; 

Grupos de discussões sobre estudos de caso de pesquisas já realizadas; 

Dramatização de situações envolvendo conceitos a serem discutidos.  

Resolução de exercícios em sala de aula e propostas de exercícios; 

Desenvolvimento de uma pesquisa de mercado, desde a definição dos objetivos, o planejamento, a execução; análise 

dos dados e apresentação dos resultados. 

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:  

JACKSON, P. Faça sua própria pesquisa de mercado. Nobel, 1997. 

MALHOTRA, N. K. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

McDANIEL, C.; GATES, R. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Thomson, 2003. 
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BibliografiaComplementar: 

KOTLER, P. Administração de Marketing. Análise, Planejamento, Implementação e Controle. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

1998. 

MARCONI, M. de A. e LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. 

SHETH, J. N.; MITTAL, B., NEWMAN, B. I. Comportamento do cliente: indo além do comportamento do consumidor. São 

Paulo: Atlas, 2001. 

SELLTIZ, C.; WRIGHTSMAN, L. S.; COOK, S. W. Métodos de pesquisa nas relações sociais. 2ª ed. EPU: São Paulo, 1990. 

TAGLIACARNE, G., Pesquisa de mercado: técnica e pratica. São Paulo: EUSP/ Atlas, 1989. 

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: 

Qualidade I 

Código da Disciplina: 
 

ENEX01057 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

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

Semestre: 6º  

Ementa: 

Estudo e aplicação de ferramentas estatísticas para qualidade: variáveis e atributos; Avaliação da estabilidade 

estatística de processos; Controle estatístico de processos por variáveis; Controle estatístico de processos por atributos; 

Estudos de capacidade: Cp ,Cpk, Com e atributos; Amostragem; Planos de amostragem; Planejamento de Experimentos. 

Aplicações em serviços e na avaliação de processos de medição. 

Objetivos: 

Fatos e Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

O aluno deverá apresentar 

conhecimento sobre as várias funções 

do controle da qualidade de produtos 

e serviços e as suas relevâncias para os 

sistemas de gestão da qualidade. 

O aluno deve reconhecer e aplicar as 

boas práticas da qualidade e 

ferramentas estatísticas. 

O aluno deverá Interessar-se pelas 

técnicas de análise e solução de 

problemas na melhoria da qualidade 

de processos, produtos e serviços. 

Aplicar as ferramentas estatísticas e 

técnicas de medição e monitoramento 

da qualidade em exercícios e estudos de 

casos propostos.  

Interessar-se pelas técnicas de análise e 

solução de problemas na melhoria da 

qualidade de processos, produtos e 

serviços. 

O aluno deve ter conhecimento das 

principais normas de controle da 

qualidade e confiabilidade metrológica. 

O aluno deve ser capaz de identificar 

não-conformidades de produtos e 

serviços e as respectivas ações 

corretivas. 

O aluno deverá valorizar o trabalho 

em equipe na gestão de processos 

produtivos e de apoio à produção. 

Deverá ser capaz de treinar o pessoal 

operacional nas técnicas e práticas de 

controle da qualidade. 

Deverá agir com ética e 

imparcialidade na aplicação das 

normas aplicáveis ao produto e/ou 

serviço. 

 

 

 

Metodologia: 

Discussão de conceitos de controle da qualidade, através de aulas expositivas e exercícios em classe. Aplicação de 

ferramentas e técnicas estatísticas para a qualidade, através de exercícios e trabalhos em grupo. 
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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: 
 
COSTA, A. F. B.; EPPRECHT, E. K.; CARPINETTI, L. C. R. Controle Estatístico de Qualidade. São Paulo: Atlas, 2004. 
RAMOS, A. W. CEP para Processos Contínuos e em Bateladas. São Paulo: Blücher, 2000. 
MONTGOMERY, D. C Introdução ao controle estatístico da qualidade. São Paulo: LTC, 4a edição. 

Bibliografia Complementar: 
 
KELLER, P. Six Sigma Demystified. New York: McGraw-Hill, 2005. 
MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2012. 
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da Produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.   
FITZSIMMONS, J. A.; FITZSIMMONS, M. J. Administração dos Serviços - Operações, Estratégia e Tecnologia da 
Informação. Porto Alegre: Bookman, reimpressão 2006, 4. ed. 
WERKEMA, C. Perguntas e Respostas Sobre Lean Seis Sigma. Série Seis Sigma, v. 6. Belo Horizonte: Werkema Editora, 
2008. 

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: 

Desenvolvimento do Produto 

Código da Disciplina: 
 

ENEX01486 

Carga horária: 6 
102  horas aula 

Teóricas: (4) 
(68 horas aula = 51 horas)  
Práticas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  

Semestre: 6º  

Ementa: 

Estudo de Ergonomia aplicada ao produto. Estudo dos modelos e metodologias para o desenvolvimento de produtos. 

Relação marketing e desenvolvimento de produtos. QFD –Desdobramento da Função Qualidade. FMEA -  Análise de 

modo de falha e seus efeitos . Análise do ciclo de vida do produto. Análise de Valor aplicado a produto. Desenvolvimento 

de produtos orientados à manufatura, projeto orientado à montagem. Projeto de produto para o meio ambiente, projeto 

para modularidade, para desmontagem, para remanufatura. Desenvolvimento de protótipos. Engenharia Reversa. 

Estudo da Tecnologia de Embalagem. Aplicação de Sistemas CAD/CAE/CAM para representação de produto. 

Detalhamento do projeto e preparação para fabricação. 

Objetivos Conceituais Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

 
Conhecer e aprofundar as variáveis 
e definições envolvidas em um 
processo de desenvolvimento de 
produto.  
Comparar Métodos e Modelos de 
desenvolvimento, suas vantagens, 
desvantagens e aplicações 
considerando aspectos econômicos 
e de sustentabilidade.  
Usar ferramentas multidisciplinares 
para gestão do processo de 
desenvolvimento de produto e 
identificação de interfaces entre o 
mesmo e as diferentes áreas de 
uma empresa  

 

 
Habilitar os discentes a 
observarem, de forma 
metodológica, as variáveis e os 
aspectos relacionados ao PDP, 
tornando-os capazes de 
desenvolver uma visão sistêmica 
na elaboração de projetos de 
produtos que considerem 
estratégias, qualidade, 
produtividade, e 
sustentabilidade.  

 

 
Desenvolver nos discentes a 
capacidade de analisar e implantar 
um processo de desenvolvimento 
de produto, valorizando a 
humanização, comunicação e o 
trabalho em equipe em um 
contexto organizacional, e 
considerando aspectos sociais e 
ambientais que valorizam e 
materializam a qualidade de vida 
da sociedade e o planeta.  
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Conteúdo Programático: 

Tópicos desenvolvidos na parte teórica:  
1. Conceito e importância do desenvolvimento de produtos.  
2. Visão geral do processo de desenvolvimento de produto.  
3. Modelos referenciais do processo de desenvolvimento de produto.  
4. Abordagem da Engenharia Simultânea.  
5. Orientação de projetos do produto (DFx) – projetos orientados à montagem, à manufatura, ao meio ambiente, à 
modularidade e voltados para a reciclagem (remanufatura e desmontagem).  
6. Ciclo de vida do produto: conceito e análise.  
7. Introdução à gestão do PDP.  
8. Ergonomia aplicada ao projeto do produto.  
9. Análise de valor.  
10. Introdução à Desenvolvimento enxuto de produtos (Lean Development).  
Tópicos desenvolvidos na parte prática: Projeto de Produto e Embalagem.  
1. Criatividade e Marketing.  
2. Visão Sistêmica – sistemas, subsistemas e elementos, interfaces e inter-relações.  
3. QFD – desdobramento da função qualidade.  
4. Detalhamento do projeto do produto: geração de ideias, projeto conceitual, projeto detalhado, teste e refinamento, 
preparação da produção, lançamento.  
5. Tecnologias CAD/CAE/CAM aplicadas no projeto do produto.  
6. Prototipagem.  
7. Qualidade de projeto de produto – aplicação de FMEA.  
  

Metodologia: 

Estudo dos assuntos por meio de leitura, preparação de resumos e debates em aulas expositivas.  
Estudo de casos. Desenvolvimento de projeto aplicado com utilização de metodologias e ferramentas 
interdisciplinares.  

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: 
 
PAHL, G.: BEITZ, W. Projeto na engenharia/fundamentos no desenvolvimento eficaz de produtos, Editora EDGARD 
BLUCHER, São Paulo, 2005; 
BACK, N. Projeto integrado de produtos/planejamento, concepção e modelagem, Editora MANOLE, São Paulo, 2008; 
ROZENFELD, H. Gestão de desenvolvimento de produtos/uma referencia para a melhoria do processo, Editora 
SARAIVA, São Paulo, 2006; 
 

Bibliografia Complementar: 
 
BAXTER, M. Projeto de produto. Guia prático para o design de novos produtos. São Paulo: Edgard Blücher, 2000. 
CHENG, L. C. QFD - Desdobramento da Função Qualidade na Gestão de Desenvolvimento de Produtos. São Paulo: Edgad 
Blucher, 2007. 
KAMINSKI, P.C. Desenvolvendo produtos com planejamento, criatividade e qualidade. Livros Técnicos e Científicos 
Editora S.A., Rio de Janeiro, 2000, ISBN 85 216 1200 1 
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MATTAR, F. N. Gestão de produtos, serviços, marcas e mercados. São Paulo: Atlas, 2009. 
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 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 

 
  



 
 
 

 

  

 

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: 

Planejamento e Controle de Produção I 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00762 

Carga horária: 2 
34  horas aula 

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

Semestre: 6º 

Ementa: 

Introdução à Administração de Materiais; Previsões de Vendas; Cálculo de Demanda; Sistemas de controle e gestão de 

estoques: dimensionamento global (push) e dimensionamento por ponto de armazenagem (pull); lote econômico e 

renovação periódica. Características dos modelos: tipo de demanda, ciclos, lead time, itens, etc. Controle e 

Dimensionamento de Estoques; Priorização de Itens; Curvas ABC. 

Objetivos Conceituais Objetivos Procedimentais e 

Habilidades 

Objetivos Atitudinais e Valores 

Conhecer as atividades realizadas na 

área de Planejamento e Controle da 

Produção nas organizações 

Aplicar métodos para análise e 

solução de problemas relativos a 

dimensionamento e gestão de 

estoques. 

Dominar ferramentas básicas para 

análise de demanda e cálculo de 

capacidade produtiva. 

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 lógico. 

Aplicar as ferramentas estudadas de 

forma integrada e multidisciplinar. 

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. 

Conteúdo Programático: 

Estratégia de Produção e Operações: Tipos de arranjo físico e sua relação com o desempenho dos sistemas produtivos; 

Estratégias de produção MTS, MTO, ATO e ETO. 

Previsões e gestão da demanda em produção e operações: Métodos quantitativos e qualitativos, tratamento de 

informações e métodos de previsão. 

Planejamento mestre (agregado) de produção e operações: planejamento mestre de produção (PMP) 

Gestão de estoques na rede de operações: Função dos estoques, tipos de estoque, modelos básicos de gestão de 

estoques, métricas utilizadas na gestão de estoques, classificação ABC de itens. 

Metodologia: 

Aulas expositivas interligadas à teoria, com resolução de diversos exercícios baseados em dados provenientes de 

situações práticas e coleta de dados. 

Estudo com pesquisa. 

Listas de exercícios para serem resolvidas fora do horário de aulas e em classe, nas aulas práticas. 
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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: 

CÔRREA, H; GIANESI, I. G. N.; CAON, M. Planejamento, Programação e Controle da Produção MRPII/ERP: conceitos, uso 
e implantação. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
MOREIRA, D. A. Administração da Produção e Operações. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Centage Learning, 2008.   
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
 

Bibliografia Complementar: 

WALLACE, J. H.; SPEARMAN, M. L. A Ciência da Fábrica. Porto alegre: Bookman, 2013. 

RITZMAN, L. P.; KRAJEWSKI, L. J. Administração da produção e operações. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2005. 

DAVIS, M. M. Fundamentos da Administração da Produção. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R.; BETTS, A. Gerenciamento de Operações e de Processos: princípios e prática de 

impacto estratégico. 3. ed. Porto alegre: Bookman, 2008. 

LUSTOSA, L.; MESQUITA, M. A.; QUELHAS, O.; OLIVEIRA, R. Planejamento e Controle da Produção. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2008. 

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: 

Higiene e Segurança do Trabalho 

Código da Disciplina: 
 

ENEC00088 

Carga horária: 2 
34  horas aula 

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

Semestre: 6º 

Ementa: 

Definição de Acidentes e doenças do trabalho. Análise de riscos: abordagem qualitativa e quantitativa. Aspecto legal e 

técnico-prevencionista do acidente. Causas. Política e programa de segurança: CIPA e SESMT. Equipamentos de 

proteção. Causas das doenças do trabalho. Agentes químicos, biológicos, ergonômicos. Condições ambientais: padrões, 

medição e avaliação. Métodos de proteção, individual e coletiva. Proteção e combate a incêndios. Higiene industrial. 

Atividades insalubres e perigosas. 

Objetivos: 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer fundamentos teóricos e 
aplicações relativos à segurança do 
trabalho e suas aplicações em 
Engenharia de produção, estimular no 
aluno uma capacidade de análise 
crítica. 

Aplicar os conceitos relativos à 
segurança do trabalho Relacionar e 
avaliar condições de perigo e risco nas 
diversas atividades profissionais. 
Propor e implantar medidas 
preventivas. 
 

Ser consciente com respeito aos riscos 
ao trabalhador e de sua 
responsabilidade como engenheiro. 
Obedecer às normas de segurança 
estabelecidas. 
 

Conteúdo Programático: 

1- Conceituação/Objetivos. Importância Econômico-Social da segurança do Trabalho na Engenharia. Aspectos Legais. 
2- Acidentes de Trabalho. Segurança e Medicina do Trabalho. NR-1; NR-3; NR-16; NR-28. 
3- Causas de Acidentes. Atos e Condições Inseguras. Proteção Coletiva. Proteção Individual. NR-6. 
4- Formas Universais de Prevenção de Acidentes. Serviço especializado de Segurança e Medicina do Trabalho. NR-4; 

NR-.5- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Análise e Estatística de Acidentes. 
5- Proteção Contra Incêndios. 
6- Controle Ambiental. NR-9; NR-13; NR-14; NR-21; NR-22. 
7- Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. NR-15; NR-16; NR-20; NR-25. 
8- NR 10 – Riscos em instalações elétricas 
9- NR – 33 - Riscos Espaços Confinados 
10- NR – 17 – Riscos Ergonômicos. 

Metodologia: 

Aulas expositivas, com recursos áudio visuais acompanhando os itens do conteúdo programático.  

Discussão de tópicos abordados. 

Atividade em grupo: Exercícios de aplicação realizados em classe sobre os tópicos abordados. 

Atividades individuais de aplicação de conceitos. 
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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: 
 
ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. 64. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
BREVIGLIERO, E.; POSSEBON, J.; SPINELLI, R. Higiene ocupacional: agentes biológicos, químicos e físicos.  São Paulo: 
SENAC São Paulo, 2010.  
SALIBA, T. M. Curso básico de segurança e higiene ocupacional. São Paulo: LTR, 2004.  
 

Bibliografia Complementar: 
 
ANTUNES, R. Adeus ao Trabalho? 12. ed. Campinas: Cortez,  2007. 
RAMAZZINI, B. As Doenças dos Trabalhadores. 3. ed. São Paulo:  Fundacentro, 2000.  
SALIBA, T. M.; SALIBA, S. C. R. Legislação de segurança, acidente do trabalho e saúde do trabalhador 2. ed. São Paulo : 
LTr, 2003. 
SARAIVA. Segurança e medicina do trabalho. 7. ed., atual. São Paulo: Saraiva, 2011. 
WISNER, A. A Inteligência no Trabalho. São Paulo: Fundacentro, 1994. 
 

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

Disciplina: 

Pesquisa Operacional II  

Código da Disciplina: 
 

ENEX01028  

Carga horária: 4 
68  horas aula 

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

Semestre: 6º 

Ementa: 

Estudos dos modelos de otimização de redes. Estudo de Programação dinâmica. Conceituação e aplicações de 

programação linear inteira. Conceituação e aplicações de programação não linear. 

Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer ainda mais da 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. 

Conteúdo Programático: 

1. Problemas de Redes; 
2. Programação Dinâmica; 
3. Programação Linear Inteira; 
4. Programação Não Linear. 

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. 
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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: 

PASSOS, E. J. P. F. Programação Linear: como instrumental da pesquisa operacional. São Paulo: Atlas, 2008. 
MOREIRA, D. A. Pesquisa Operacional – Curso introdutório. 2. ed. rev. e atualizada. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
CUKIERMAN, Z. S. O Modelo pert/cpm aplicado a projetos: planejando para o futuro. 7. ed. Rio de Janeiro: Reichmann 
& Affonso, 2000. 
 
 
 

Bibliografia Complementar: 

ANDRADE, E. L. Introdução à Pesquisa Operacional – Métodos e Modelos para Análise de Decisões. Rio de Janeiro: LTC, 

2002. 

LACHTERMACHER, G. Pesquisa operacional na tomada de decisões.  São Paulo: Prentice Hall, 2009. 

ARENALES, M.; ARMENTANO, V.; MORABITO, R.; YANASSE, H. Pesquisa Operacional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

ANDRADE, E. L. Introdução à Pesquisa Operacional – Métodos e Modelos para Análise de Decisões. Rio de Janeiro: LTC, 

2002. 

HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. Introdução à pesquisa operacional. 8. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 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 

 

  



 
 
 

 

  

 

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: 

Planejamento de Processo 

Código da Disciplina: 
 

ENEX01030 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

Teóricas: (2) 
Práticas: (2) 

Semestre: 6º  

Ementa: 

Estudo dos conceitos básicos e das funções do planejamento de processos. Planejamento de processos de produção 

discreta. Planejamento de processos químicos. Planejamento de operações de montagem. Planejamento de inspeção. 

Dimensionamento e balanceamento de unidades produtivas. Estudo de tempos e Métodos . Determinação de tempos e 

procedimentos de operações. Racionalização de processos e medidas de desempenho. Planejamento de processos 

assistido por computador. 

Bibliografia Básica: 
 
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R.; BETTS, A. Gerenciamento de Operações e de Processos: princípios e prática 
de impacto estratégico. 3. ed. Porto alegre: Bookman, 2008. 
LUSTOSA, L.; MESQUITA, M. A.; QUELHAS, O.; OLIVEIRA, R. Planejamento e Controle da Produção. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008. 
KRAJEWSKI, L.; RITZMAN, L.; MALHORTA, M. Administração de Produção e Operações. 8. ed. São Paulo: Perason, 2009. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
GAITHER, N.; FRAZIER, G. Administração da produção e operações. 8. ed. São Paulo: Thompson, 2004. 
RITZMAN, L. P.; KRAJEWSKI, L. J. Administração da produção e operações. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2005. 
DAVIS, M. M. Fundamentos da Administração da Produção. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
WALLACE, J. H.; SPEARMAN, M. L. A Ciência da Fábrica. Porto alegre: Bookman, 2013. 
BARNES, R. M. Estudo de Movimentos e de Tempos: Projeto e medida do trabalho. 6 ed. Americana. São Paulo: 
Blücher, 1977. 11ª reimpressão, 2011. 

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

Disciplina: 

Tecnologias de Produção III 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00462 

Carga horária: 2 
34  horas aula 

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

Semestre: 6º 

Ementa: 

Estudo dos diferentes tipos de solos (argilas e areias) e emprego correto dos diferentes tipos de fundações (rasas e 

profundas) e seus recalques. Noção de empuxo e estudo dos sistemas estruturais de contenção de terra. Estudo dos 

sistemas estruturais e da estabilidade global dos diversos tipos de edifícios e obras de arte,  

construídos de aço, concreto armado e/ou protendido, madeira, alumínio, alvenaria estrutural e/ou qualquer outro tipo 

de material de construção. Propriedades físicas e mecânicas dos diversos materiais de construção. Conceito de 

segurança das estruturas e estudo dos métodos de dimensionamento das tensões admissíveis, dos coeficientes das 

ações, dos estados limites (últimos e de serviço). Estudo das ações permanentes, variáveis de uso de da natureza, 

atuantes nas edificações. Estimativa de carga de um edifício e escolha do tipo de fundação adequada à mesma e ao solo 

disponível. Estudo dos diversos tipos de patologias. Estudo de caso: Escolha do sistema(s) estrutural(is) e do tipo de 

fundação a ser adotado num pequena edificação, quantificação de materiais e mão de obra e elaboração de orçamento 

básico. 

Bibliografia Básica: 
 
ALONSO, U. R. Dimensionamento de fundações profundas. 2. reimpr. São Paulo: Edgard Blücher, 1998. 
CALIL JÚNIOR, C.; LAHR, F. A. R.; DIAS, A. A.. Dimensionamento de elementos estruturais de madeira. 1. ed. São Paulo: 
Manole, 2003. 
PFEIL, W.; PFEIL, M. Estruturas de aço: dimensionamento prático de acordo com a NBR 8800:2008. 8. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2009. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6123: forças devidas ao vento nas edificações. Rio de Janeiro, 
1988. 
BELLEI, I. H.; OTTOBONI, F.P. Edifícios de múltiplos andares em aço. 2. ed. São Paulo: Pini, 2008. 
CÁNOVAS, M. F. Patologia e terapia do concreto armado. São Paulo; Pini, 1988. 
FUSCO, P. B. Técnica de armar estruturas de concreto. São Paulo: Pini, 1995. 
MOLITERNO, Antonio. Caderno de projetos de telhados em estruturas de madeira. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 
1997. 
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 

 


