
 
 
  

 

 

  

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

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

Disciplina: 

Contabilidade de Custos Industriais 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00908 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

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

Semestre:7º 

Ementa: 

Sistemas de Custeio: Custos diretos e indiretos, fixos e variáveis. "Cost-drivers". Acumulação de custos, classificação, 

fatores de custo. Custeio por Absorção. Produção por ordem, contínua, conjunta. Custeio Direto: margem de contribuição. 

Custeio ABC. Projeto de Sistemas de Custeio: Produtos e Departamentos. Sistemas de produção e sistemas de custeio. O 

problema da inflação. Análise de Custos. Custo-Volume-Lucro. Contribuição marginal. Análise de variações. Equação de 

produtividade global. Alavancagem operacional. TIR e lucratividade. 

Objetivos: 

Estudar os sistemas de custeio e formação de preços e sua aplicação no contexto industrial e em aplicações de empresas 
de serviços. 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Desenvolver e conhecer os conceitos 

da contabilidade de custos. Conhecer 

as informações contábeis e os 

procedimentos contábeis aplicados a 

custos.  Entender as formas de 

custeio. Desenvolver e conhecer os 

fundamentos teóricos da matéria e 

suas aplicações no estabelecimento 

de políticas empresariais.  Entender 

os fatos contábeis de custo; as 

operações com mercadorias; os 

inventários, a valoração; o ativo 

imobilizado e amortização e sua 

relação com o demonstrativo de 

resultados. 

Habilitar os alunos a utilizar e executar 

análises de custos consistentes.  

Compreender os sistemas de custeio e 

sua aplicação. 

Capacitar a projetar e implantar 

sistemas de custeio. 

Capacitar a analisar custos em relação à 

estratégia de mercado e de produção 

de uma organização. 

Capacitar a determinação de preços de 

produtos. 

Criar nos alunos a confiança.  

Reconhecer os elementos de custos.  

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 nos 

demonstrativos apresentados pelas 

empresas. 



 
 
  

 

 

  

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Conteúdo Programático: 

1. Introdução.  Apresentação do curso. A contabilidade de custos, financeira e gerencial. Terminologia contábil básica.  
2. Princípios contábeis aplicados a custos. Classificação e nomenclaturas de custos.  Custos diretos e indiretos, fixos e 

variáveis. 
3. Esquema básico da contabilidade de custos: Custeio por Absorção. 
4. Exercícios de Custeio por Absorção. 
5. Esquema básico da contabilidade de custos: Departamentalização.  
6. Exercícios de Departamentalização. 
7. Custeio ABC.  Cost-drivers (direcionadores de custo). 
8. Exercícios ABC. 
9. Materiais diretos, estoque: médio, PEPS, UEPS. 
10. Custo fixo, lucro e margem de contribuição. 
11. Margem de contribuição e limitações na capacidade de produção 
12. Custeio variável (custeio direto). 
13. Margem de Contribuição, Custos Fixos identificados e Retorno sobre o Investimento. 
14. Fixação de Preço de Venda. 
15. Simulação Empresarial - Jogo de Empresas. 

Metodologia: 

Aulas teóricas expositivas com apresentação de casos, resolução de exercícios e estudos de casos. Aulas no laboratório, 

com resolução de exercícios e estudos de casos no Excel. 

Aplicações de custos em um ambiente de simulações empresariais do tipo “Jogo de Empresas”. 

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: 

MARTINS, E. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

MARTINS, El.; ROCHA, W. Contabilidade de custos: livro de exercícios. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2004.  

OLIVEIRA, L. M. de; BARRENECHEA, M. Contabilidade de custos para não contadores. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

Bibliografia Complementar: 

OLIVEIRA, L. M. de; HERNANDEZ PEREZ JR., J. Contabilidade de custos para não contadores: livro de exercícios. São Paulo: 
Atlas, 2001.  
NAKAGAWA, M. ABC: custeio baseado em atividades. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001.  
RIBEIRO, O. M. Contabilidade de custos. São Paulo: Saraiva, 2009. 
SUNDEM, G. L.; STRATTON, W. O. Contabilidade gerencial. 12. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2010. 
MEGLIORINI, E. Custos: análise e gestão. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 
 
 

 



 
 
  

 

 

  

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

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

Disciplina: 

Engenharia Econômica II 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00933 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

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

Semestre:7º 

Ementa: 

O ciclo da produção e o ciclo do capital; Produtos Financeiros; Financiamento de Longo Prazo; Formação do Capital; 

Mercado de ações, Bovespa e BMF, avaliação de ações, avaliação de empresas, análise fundamentalista, análise técnica, 

derivativos. Análise de riscos em investimentos. Decisões em cenários de incerteza e risco; Assimetria de informações; 

Aplicações de Balance Score Card (BSC); Acionistas, sócios e governança financeira. 

Objetivos: 

Descrever uma visão ampla e moderna dos mercados financeiros e de capitais, situando o funcionamento de suas 
instituições e operações financeiras e concentrando os estudos nas principais abordagens de avaliação dos ativos com 
seus riscos; racionalizar e otimizar a gestão de recursos financeiros de uma empresa e viabilizar economicamente as 
diversas soluções consideradas, fornecendo subsídios para a correta tomada de decisão. O Brasil está ao alcance de 
investimentos internacionais, que busca alternativas conservadoras e criativas para atender às necessidades.  
Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Desenvolver e conhecer os Mercados 
Financeiros: Mercado Monetário; de 
Crédito; de Capitais; e Cambial. 
Relacionar os mercados com as 
empresas financeiras e não 
financeiras; distinguir e analisar a 
estrutura do sistema financeiro 
nacional (SFN); Permitir o 
entendimento das empresas 
financeiras, origem dos recursos e 
destinação; desenvolver e conhecer 
os fundamentos financeiros, 
relacionar com o objetivo das diversas 
empresas e inferir as alternativas.  
 

Habilitar os alunos a tomar decisões 
racionais, baseado 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 identificas as estruturas e 
operações ads empresas do sistema 
financeiro nacional (SFN). Habilitar os 
alunos a realizar as principais 
simulações com o uso do de 
facilidades computacionais como o 
Excel e possuir a capacidade de 
formular e de avaliar com o emprego 
das técnicas de engenharia 
econômica. Habilitar os alunos a 
começar a entender a busca da 
sociedade pela melhor alternativa de 
aplicação financeira.  

Criar nos alunos a confiança para 
conhecer o sistema financeiro nacional 
(SFN), as empresas e suas operações. 
Respeitar e conscientizar-se da relevância 
da estrutura financeira e do SFN sobre as 
empresas de forma ética e socialmente 
responsável. Estimular o interesse na 
criação de modelos de análise financeira 
na tomada de decisão. Desenvolver o 
espírito crítico e a sensibilidade sobre os 
aspectos de riscos e incertezas nas 
situações de investimentos. Estimular os 
alunos a considerar cuidadosamente os 
aspectos financeiros nas decisões sobre 
projetos empresariais e ter atitudes de 
iniciativa e confiante na análise e tomada 
racional de decisão.  
 
 



 
 
  

 

 

  

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Conteúdo Programático: 

1. MERCADOS FINANCEIROS: Sistema Financeiro Nacional (SFN); Organograma; Autoridades Monetárias; Instituições 
Financeiras – MNI – Monetárias e Não-Monetárias; Instituições Auxiliares.  
2. POLÍTICAS ECONÔMICAS E O SFN: Política Monetária: metas de inflação. COPOM; Política Fiscal: dívida/PIB e risco 
soberano; Política Cambial; Política Cambial; Política de Rendas; Reservas Internacionais; Fundo Soberano  
3. DINÂMICA DO MERCADO E MERCADO BANCÁRIO; Tesouro Nacional: títulos públicos e administração da dívida interna; 
Funções e dinâmica do Banco Central; Mercado Monetário: leilões primários, Go-Around, Formação do spread bancário e 
zeragem automática; Mercado secundário de títulos; Mercado Interbancário; Bancário: produtos de serviço, captação, 
empréstimos e administradoras de cartões. Financiamento Imobiliário  
4. BNDES E O FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO: Financiamento de longo prazo; BNDES e linhas de crédito. Produtos e 

Cartão BNDES; BNB, BASA, MCT e FINEP; Leasing e Funding – vantagens; Caderneta de poupança e debentures; Captação 

de recursos no exterior e Mercado de títulos externos.  

5. MERCADO DE CAMBIO, SEGUROS E FUNDOS DE INVESTIMENTO: Estruturas; Operações; Cosseguro, Resseguro e 
retrocessão; Fundos: Risco, Chinese Wall, tipos e características.  
6.MERCADO DE AÇÕES, SELEÇÃO, TEORIA DE MARKOWITZ: Tipos de ação; Mercado à vista, termo, futuro, opções; 
Estratégicas Básicas; BDR, ADR, Índices de Bolsa. Abertura do capital das empresas.  
7. RISCO FINANCEIROS E RISCO PRUDENCIAIS: Modelagem Financeira de Riscos Financeiros; Uso de planilha eletrônica 

Excel na modelagem empresarial; Compliance e risco de compliance; Governança corporativa e comitês de auditoria; Lei 

Sarbanes-Oxley (SOX) e Acordo de Basiléia.  

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: 

ASSAF NETO, A. Mercado Financeiro. 8. ed. São Paulo: Ed. ATLAS. 2008.  
CAVALCANTE, F.; MARTELANC, R.; PASIN, R. Avaliação de Empresas São Paulo: Pearson Education, 2005.  
FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços. 18. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2010.  
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Bibliografia Complementar: 
 
DAMODARAN, A. Avaliação de Empresas. São Paulo: Pearson Prenctice Hall, 2007. 
GONÇALVES, A. Engenharia econômica e finanças. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
JELEN, B.; SYRSTAD, T.- VBA e Macros para Microsoft Office Excel 2007. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 
ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JORDAN, B. D. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 2001. 
CHESBROUGH, H. W. Open Business Models: how to thrive in the new innovation landscape. Boston: Harvard Business 
Scholl Press, 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: 

Simulação de Sistemas de Produção 

Código da Disciplina: 
 

ENEX01071 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

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

Semestre:7º 

Ementa: 

Estudo e aplicações de análise de decisão. Definição da Cadeia de Markov. Conceituação e aplicações do processo de 

decisão  Markoviano.  Estudo e aplicações da Teoria de Filas.  Introdução e  aplicações de simulação. Planejamento e 

desenvolvimento de um projeto de simulação de sistema produtivo.  

Objetivos 

Conceitos 

Proporcionar ao aluno uma formação na 
área de modelagem de sistemas, por 
meio de conceitos de probabilidade.  
Apresentar a aplicar as principais técnicas 
de apoio para a tomada de decisão em 
situações que envolvem riscos e 
incertezas 
Capacitar o discente para modelar 
sistemas aluno, por meio de ferramentas 
baseadas nos conceitos de processos 
estocásticos, na teoria das filas e 
simulação. 
Capacitar o aluno para utilizar os 
resultados da disciplina na tomada de 
decisão e na proposta de potenciais 
melhorias de processo.  
Capacitar o aluno para aplicar os 
conhecimentos de simulação aplicados à 
diferentes sistemas de produto ou 
serviços.  

Procedimentos e Habilidades 

Identificar a possibilidade de 
solucionar problemas com sistemas 
quaisquer e propor melhorias 
utilizando a simulação; 
Mapear sistemas e processos e coleta 
dada para estimar os respectivos 
parâmetros;  
Tomar decisões com base nos 
resultados das ferramentas que a 
disciplina apresenta. 

Atitudes e Valores 

Avaliar as propostas de melhorias e 
quantifica-las, elaborar planos de ação 
as propostas válidas e pertinentes.   
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Conteúdo Programático: 

1. Processo Estocástico: cadeia de Markov; equações de Chapman-Kolmogorov; classificação dos estados de uma cadeia 
de Markov; modelos de decisão Markovianos; 

2. Teoria das filas: estrutura básica dos modelos das filas; exemplos de sistemas de filas; a distribuição exponencial; o 
processo de nascimento e morte; modelos de filas baseados nos processos nascimento e morte; modelos de filas com 
distribuições não exponenciais. 

3. Modelagem e Simulação de sistemas: aplicação da simulação; tipos de simulação; componentes de um modelo de 
simulação; o processo de simulação. 

4. O software Plant Simulation: o ambiente de trabalho do Plant Simulatiom; componentes de um sistema; criação de 
modelos e modelagem de dados reais por meio do módulo estatístico do Plant Simulation; 

5. Projeto de simulação: identificação de um problema real em um sistema qualquer; coleta dos dados e dos parâmetros 
do sistema; modelagem dos dados coletados; simulação do estado atual; validação do modelo de simulação; proposta 
de cenários com potenciais melhorias; análise dos resultados e apresentação do relatório final.  
 

Metodologia: 

Aulas expositivas em sala de aula com uso de recursos de multimídia e quadro branco; 
Resolução de exercícios em sala de aula e propostas de exercícios; 
Capacitação para o uso do software Plant Simulation; 
Desenvolvimento de um projeto de um sistema real. Coleta dos dados neste sistema e desenvolvimento de toda a 
simulação no software Plant Simulation. O desenvolvimento deste projeto vai desde a definição do sistema até a 
apresentação do relatório final com todas as etapas (definição do sistema; descrição do sistema; coleta dos dados; 
estimativa dos parâmetros; ajuste das distribuições de probabilidade aos dados coletados; simulação do estado atual do 
sistema; validação da simulação; propostas de potenciais melhorias; simulação das potenciais melhorias; apresentação 
dos resultados em forma de relatório ou apresentação oral). Na sua grande maioria, todas as etapas do projeto serão 
desenvolvidas durante as aulas práticas.  
 

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: 
AREANALES et al. Pesquisa Operacional. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
PRADO, D. Teoria das filas e da simulação. 2. ed. Nova Lima: INDG, 2004. 
PRADO, D. Usando o Arena em simulação. 2. ed. Nova Lima: INDG, 2004. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
LAW, A.l. M.; KELTON, W. D. Simulation Modeling and Analysis. 4 ed. Boston: McGraw-Hill, 2007. 
KELTON, W. D.; SADOWSKI, R. P.; STURROCK, D. T. Simulation with Arena. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2006. 
WINSTON, W. L. Operations research: applications and algorithms. 4. ed. Belmont: Thomson Brooks/ Cole, 2004. 
BANGSONW, S. Manufacturing Simulation with Plant Simulation and Simtalk,  Springer ISBN 978-3-642-05073-2, 2010. 
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ANDRADE, E. L. Introdução à Pesquisa Operacional: métodos e modelos para análise de decisão. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2002. 
LACHTERMACHER, G. Pesquisa operacional na tomada de decisões.  São Paulo: Prentice Hall, 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: NEO – Núcleo de Engenharia 
Organizacional 

Disciplina: 

Gestão Estratégica 

Código da Disciplina: 
 

ENEX01266 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

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

Semestre: 7º 

Ementa: 

Caracterização e análise do Processo de Administração Estratégica; Conceituação e estudo de Concorrência, vantagem 

competitiva e criação de valor para o cliente; Conceituação de estratégia competitiva; Estudo dos fundamentos da análise 

estratégica; Análise da concorrência; Definição de Alianças estratégicas; Decisões estratégicas. 

Objetivos: 

Estudar a organização da perspectiva gerencial (management), procurando compreender os processos, operações e 
atividades que pretendem maximizar os resultados de modo sustentável, relacionando as diversas funções gerenciais. 
A disciplina estuda e debate o conhecimento sobre práticas gerenciais, promovendo o desenvolvimento de uma visão 
sistêmica dos desafios dos gestores nas organizações.  
Especificamente busca compreender as relações entre conhecimento organizacional, competitividade, estratégia de 
negócios, cultura organizacional e competências de execução das operações.  

Procedimentos e Habilidades 

Habilitar os alunos a observar de forma metódica e racional  os aspectos considerados pela disciplina de Gestão Estratégica 
Utilizar e executar análises consistentes sobre cenários de negócios, empregando os conceitos da disciplina de de Gestão 
Estratégica. Representar a estrutura de um mercado e posicionar uma empresa de forma consistente e estratégica. 
Construir tecnicamente um ambiente de negócios e a posição assumida ou decorrente desta situação.  Observar o 
comportamento de empresas de forma consistente e elaborar uma análise estratégica. 

Conteúdo Programático: 

Papel estratégico da gestão organizacional - Objetivos de desempenho e prioridades competitivas das organizações e suas 
operações – Evolução das estratégias organizacionais. Dimensões competitivas da estratégia. Aprendizagem organizacional 
e gestão do conhecimento organizacional. A importância do processo de gestão organizacional.  
Propósito da organização - Plano estratégico – Processo de planejamento estratégico. Intenção estratégica: Missão, visão e 
valores organizacionais. Orientação para os recursos organizacionais e orientação para o mercado. Construção de cenários 
e Matriz SWOT. Modelos estratégicos.  
Implementação da estratégia - Alinhamento das unidades da organização e suas pessoas. Empreendedorismo corporativo – 
Gestão da mudança. Gerência e liderança; estilos e técnicas de chefia e liderança. Poder e autoridade; Elementos 
conceituais sobre estrutura organizacional e desenvolvimento de equipes; Processo de negociação na organização. 
Estratégia de operações - Relacionamento entre os recursos, capacidades e competências. Orçamentos dinâmicos e força 
de vendas - Recursos, Capacidades e Competências Essenciais. A Operação da Marca como Fonte de Valor. Recursos, 
Capacidades e Competências Essenciais. Vantagem Competitiva. Análise da Cadeia de Valor. Relacionamento entre o 
Projeto de Produtos e de Serviços, a Gestão das Operações e as estratégias de mercado. 
Estratégia de operações - Relacionamento entre o projeto de produtos e de serviços e a gestão das operações, através de 
processos e projetos – Estruturas e Controles Organizacionais. A Estrutura Funcional para Implementar uma Estratégia de 
Liderança e de Diferenciação. Alinhamento entre o Projeto da Rede de Operações e a Estratégia de Operações. 
Alinhamento entre Arranjo Físico e Organização do Trabalho.  
Papel estratégico dos sistemas de planejamento e controle da produção, de manutenção e de qualidade, como vantagem 
competitiva – Inovação. Qualidade Operacional. Compartilhamento de Atividades Papel Estratégico dos Sistemas de 
Planejamento e Controle da Produção, de Manutenção e da Qualidade. Qualidade Total. 
Auditoria de resultados da gestão (indicadores), avaliação e ajustamento das estratégias organizacionais – Gerenciamento 
dos planos de ação e operacionais e de suas execuções. Avaliação dos programas, projetos, atividades ou operações e das 
metas estabelecidas. Definição de indicadores de desempenho. Metodologia Balanced scorecard.  
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Metodologia: 

A metodologia é o caminho escolhido para se chegar ao alcance dos objetivos. Esse caminho é composto por diversas 
estratégias que são selecionadas para que cada conteúdo seja desenvolvido adequadamente. As estratégias devem ter 
relação direta com os objetivos e conteúdos. Assim os objetivos ligados à aquisição de conceitos e fatos, as estratégias são 
embasadas em leitura, resumo e estudo de casos. Os objetivos relacionados a habilidades, as estratégias são voltadas para 
desempenho de papéis em painéis, seminários e atividades em grupo. Finalmente, para os objetivos relacionados a valores 
e atitudes, as estratégias se aplicam durante debates, conversações e relatórios críticos. Especificamente para esta 
disciplina de Gestão Estratégica as aulas serão conduzidas de maneira a levar o aluno a atingir os objetivos definidos para a 
disciplina, através técnicas de ensino-aprendizagem que se alternam em conseqüência dos tópicos tratados em aula. Uma 
parte do desenvolvimento dos conceitos ocorrerá através de aulas expositivas, recursos audiovisuais, estudos dirigidos, 
estudos de casos e em discussões em grupos 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 conversações em grupos realizados 
dentro e fora da sala de aula, sendo estimuladas as utilizações de diversos outros recursos, como os computacionais, com 
uso de datashow e a acesso à Internet, acompanhando o desenvolvimento e análise de casos relacionados à matéria. 

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: 
 
KAPLAN, R.; NORTON, D. Execução Premium. Rio de Janeiro: Campus, 2008. 
JOHNSON, G.; SCHOLES, K.; WHITTINGTON, R. Explorando a estratégia corporativa: textos e casos. Porto Alegre: Bookman, 
2007. 
SLACK, N.; LEWIS, M. Estratégia de Operações. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

Bibliografia Complementar: 
 
SAPIRO, A.; CHIAVENATO, I. Planejamento Estratégico. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2010.  
PEREIRA, G. da S. R. Gestão Estratégica: Revelando Alta Performance às Empresas. São Paulo: Atlas, 2005. 
HARRISON, J. S. Administração estratégica de recursos e relacionamentos. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
CERTO, S. l. C; PETER, J. P.; MARCONDES, R. C.; CESAR, A. M. R. Administração estratégica: planejamento e implantação da 
estratégia. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 
BESANKO, D. A Economia da Estratégia. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
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Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

Curso: Curso de Engenharia de Produção Núcleo Temático:  

Disciplina: 

Metodologia Científica Aplicada ao TCC 

Código da Disciplina: 
 

ENEC00046 

Carga horária: 2 
34  horas aula 

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

Semestre: 7º 

Ementa: 

Estudo dos princípios da Ciência e do Método Científico em suas diferentes abordagens e 

procedimentos de investigação e de pesquisa, inclusive em seus aspectos éticos. 

Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer e aplicar os princípios da 
Ciência e do Método Científico. 

Aplicar ferramentas que permitam a 
coleta, sistematização, interpretação e 
análise de dados e da produção técnica 
e científica; aplicar ferramentas que 
permitam a pesquisa prática e a 
produção acadêmica, técnica e 
científica. 
Aplicar normas técnicas relacionadas à 
produção de textos, projetos e 
trabalhos acadêmicos, técnicos e 
científicos.  
Resolver problemáticas 

interdisciplinares de ordem científica, 

inerentes aos campos de atuação do 

Engenheiro. 

Obedecer a diretrizes, metodologias e 

técnicas que auxiliem na organização do 

pensamento para estudos, produção de 

textos, elaboração e divulgação de 

pesquisas, projetos e trabalhos 

acadêmicos, técnicos, científicos e de 

extensão. 

Conteúdo Programático: 

1. Pesquisa em Engenharia - campos de atuação da Engenharia; 
2. Pesquisa Científica - características do processo e diferenças entre conhecimento científico e senso comum; argumentação 

na pesquisa científica; fundamentação teórica da pesquisa científica; 
3. Ética em Pesquisa; 
4. Materiais referenciais - levantamento e organização de material referencial; normas para uso de referências - citações e 

lista de referências;  
5. Produção do texto científico - redação científica; normas para apresentação escrita; normas para uso de materiais de apoio 

– tabelas, ilustrações, notas de rodapé;  
6. Elementos do Projeto e Trabalho Científico - elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais: tema de pesquisa; objetivos; 

conceituação do objeto de pesquisa; justificativa; metodologia; estrutura do trabalho; cronograma de atividades; 
referencial teórico; pesquisa prática; resumo. 

Metodologia: 

Orientação didática com apresentação de exemplos práticos - quadro, recursos audiovisuais. 

Exercícios – pesquisa, leituras, resumos, análises, produção de texto. 
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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: (Observação: as normas podem ser consultadas online) 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14684: informação e documentação: 
trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, mar. 2011. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287: informação e documentação: projeto 
de pesquisa: apresentação. Rio de Janeiro, mar. 2011. 
COLLIS, Jill & HUSSEY, Roger, Pesquisa em Administração – Um guia prático para alunos de graduação e pós-graduação. 2ª 
Edição, São Paulo: Bookman, 2005, reimpressão 2006. 
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 320 p. 
 

BibliografiaComplementar: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação: citações 
em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, ago. 2002. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: 
referências: elaboração. Rio de Janeiro, ago. 2002. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6024: informação e documentação: 
numeração progressiva das seções de um documento escrito: apresentação. Rio de Janeiro, maio 
2003. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6027: informação e documentação: 
sumário: apresentação. Rio de Janeiro, maio 2003. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028: informação e documentação: resumo: 
apresentação. Rio de Janeiro, nov. 2003.  
CERVO, A., L.; BERVIAN, P. A; SILVA, R. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Pearson / Prentice Hall, 2007.  
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Centro de Documentação e 
Divulgação de Informações. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993. 62 
p. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20- 
%20RJ/normastabular.pdf>. 
MARTINS, G. A. Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
PESCUMA, D.; CASTILHO, A. P. F. de. Projeto de pesquisa: o que é? como fazer?: um 
guia para sua elaboração. 6. ed. São Paulo: Editora Olho D’ Agua, 2010.  

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: 

Instalações Industriais 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00680 

Carga horária: 2 
34  horas aula 

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

Semestre: 7º 

Ementa: 

Identificação e estudo dos aspectos legais e ambientais no “projeto-da-fábrica”. Projeto contra descargas atmosféricas. 

Estudo de estratégias de “aterramento”. Estudo de Ergonometria. Identificação e análise de aspectos de segurança e 

iluminação. Motores CC: construção, curvas-características, seleção e instalação. Motores CA: seleção vinculada à aplicação. 

Estudo de Circuitos e dispositivos para partida/parada e reversão de motores. Proteção e controle de circuitos elétricos. 

Dimensionamento (normas/simbologia) de instalações elétricas (baixa tensão), hidráulicas, pneumáticas e de vapor. 

Utilização de CAD específico para instalações pneumáticas e hidráulicas. 

Objetivos: 

Capacitar o aluno para que seja capaz de analisar, identificar, comparar os diversos tipos de materiais e empregos utilizados 

em uma instalação, bem como apresentar as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho para identificar a 

importância no cumprimento da legislação. 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer os tipos de sistemas que dão 
apoio à disciplina “projeto de fábrica” e 
garanta o correto funcionamento das 
instalações e arranjo físico. Adquirir 
análise crítica na identificação de 
instalações industriais de acordo com os 
padrões em norma e as boas práticas de 
mercado. Comparar diferentes tipos de 
soluções e procura ter maior 
discernimento na escolha de materiais e 
emprego de tecnologia que circunda a 
área produtiva. Analisar as áreas 
envolvidas na elaboração do arranjo 
físico. 

Elaborar e analisar as áreas adequadas 

para operações de manufatura e 

serviços de acordo com o projeto 

selecionado para estudo. Demonstrar 

melhores práticas de disposição de 

equipamentos e fazer uma crítica 

construtiva de instalações atuais em 

visitas programadas pelos próprios 

alunos. Participar e entender como a 

infraestrutura de uma área comercial 

pode afetar diretamente na segurança 

e na atividade do estabelecimento em 

casos em que as normas não são 

seguidas. 

Interessar-se pelos fundamentos teóricos 

para tomada de decisões frente às áreas de 

instalações industriais.  

Perceber a melhor disposição dos 
equipamentos que dão suporte à 
produção. Perceber e permitir a integração 
pelos fundamentos e teorias das 
disciplinas Ciência dos Materiais, 
Engenharia do Produto e Projeto de 
Fábrica que estão diretamente integradas 
a esta. 
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Conteúdo Programático: 

1. Classificação da tubulação quanto ao emprego e ao fluido transportado. Cores das tubulações (NR 26). 

2. Materiais, ligações, válvulas, conexões e juntas. 

3. Seleção dos materiais (água doce e agressiva, vapor, hidrocarbonetos, ar comprimido, temperaturas elevadas, baixas 

temperaturas, ácidos e álcalis, hidrogênio, esgoto e drenagem). 

4. Disposição das construções em relação ao projeto de tubulações. Ergometria. Projeto da fábrica. 

5. Instalações de prevenção e combate a incêndio. 

6. Instalações de esgoto. 

7. NBR 5410/2004 - Instalações elétricas em baixa tensão. Simbologia e diagrama elétrico. 

8. Iluminação industrial. Iluminação de emergência. Cálculo Luminotécnico. Os diversos tipos de lâmpadas e seus equipamentos 

auxiliares. O efeito estroboscópico. Métodos de cálculo. Iluminação natural. NBR 5413/92 - Iluminação de interiores. 

9. Fios e cabos. Divisão de circuitos. Dutos. 

10. Motores elétricos CA/CC. 

11. Partida de motores de indução, chaves e proteções. 

12. Materiais elétricos. Subestação. 

Metodologia: 

Aulas expositivas, aplicação prática do projeto com conceitos teóricos da disciplina. Simulação e prática de acordo com a 

escolha de projetos dos alunos no desenvolvimento e crítica de uma instalação industrial a partir do segmento escolhido para 

aplicação do conhecimento adquirido nos ensinamentos em sala 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: 

TELLES, P. C. S. Tubulações Industriais - Materiais, Projeto, Montagem. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 

MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

MACINTYRE, A. J. Instalações Hidráulicas Prediais e Industriais. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

COSTA, E. C. Física Aplicada à Construção - Conforto Térmico. 4 ed. Revisada. São Paulo: Edgard Blücher, 1999.  

SINDICATO DAS EMPRESAS de Compra, Venda, Locação e Administração de imóveis do Estado de São Paulo. A indústria 

imobiliária e a qualidade ambiental: subsídios para o desenvolvimento urbano sustentável. São Paulo: Pini, 2000. 

Telles, P. C. S. Materiais para equipamentos de processo. 6. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2003. 

Callister, W. D. Ciência e Engenharia de Materiais. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

Shackelford, J.F. Ciência dos Materiais. 6. ed. São Paulo: Pearson Education, 2008. 

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

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

Qualidade II 

Código da Disciplina: 
 

ENEX01058 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

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

Semestre:7º 

Ementa: 

Conceituação  de dimensões da qualidade. Definição e análise de satisfação do cliente. Ferramentas convencionais da 

qualidade. Estudo de ferramentas não convencionai. Estudo de  ferramentas de planejamento (QFD, FMEA). Modelos de 

gestão da qualidade. Gestão da qualidade total. Prêmio da qualidade (PNQ).  Projeto e planejamento da qualidade. Custos da 

qualidade.  Documentação do sistema da qualidade. Medição da qualidade. Sistemas de Gestão da Qualidade: ISO9000, 

ISO14000, QS9000.Qualidade no Projeto de Processos. 

Bibliografia Básica: 
 
1. DEMING, W. E. Saia da Crise: as 14 lições definitivas para controle de qualidade São Paulo: Futura, 2003. 
2. ABRANTES, J. Gestão da Qualidade. Rio de Janeiro: Interciência, 2009. 
3. SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da Produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.   
 
 

Bibliografia Complementar: 
 
CAMPOS, Vicente Falconi. TQC no Controle da Qualidade Total (No Estilo Japonês). Belo Horizonte: 
Nova Lima, 2004. 
CARVALHO, Marly Monteiro de ... [et al.]. Gestão da Qualidade: Teoria e Casos. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005. 
OLIVEIRA, Otávio J. (org.). Gestão da Qualidade: Tópicos Avançados. São Paulo: Pioneira, 2004. 
WERKEMA, C. Design for Six Sigma: Ferramentas básicas usadas nas etapas D e M do DMADV. Série Seis Sigma, v. 2. Belo 
Horizonte: Werkema Editora, 2005 
CHASE, R. B.; JACOBS, F. R.; AQUILANO, N. T. Administração da Produção para a Vantagem Competitiva. 10. ed. Porto 
alegre: Bookman, 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: 

Planejamento e Controle da Produção II  

Código da Disciplina: 
 

ENEX01031 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

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

Semestre:7º 

Ementa: 

Planos de Produção; Programação da Produção; Execução e Acompanhamento; Planejamento de Materiais; Análise 

Econômica: Fabricar ou Comprar; Planejamento de Fabricação; Sistemas de Emissão de Ordens. Caracterização do 

planejamento e controle da produção. MRP II – Manufacturing Resources Planning. Evolução do MRP II. MRP – Material 

Requirement Planning. Elementos para cálculo de MRP. Árvore de produto. Lead Time. Demanda Dependente e 

Independente. Plano Mestre de Produção. Cálculo de Necessidades de Materiais. 

Bibliografia Básica: 
 
CORREA, H .L.; GIANESI, I. G. N.; CAON, M. Planejamento, Programação e Controle da Produção MRP II/ERP: Conceitos, Uso 
e Implantação. 5. ed. São paulo: Atlas, 2007. 
MOREIRA, D. A. Administração da produção e operações. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2006. 
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 3a 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. 
TUBINO, D. F., Manual de planejamento e controle da produção. 2 ed. São Paulo:  Atlas, 2000. 
CHASE, R. B.; JACOBS, F. R.; AQUILANO, N. J. Administração da produção e operações para vantagens competitivas. 11. ed. 
São Paulo: Mc Graw 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: 

Sistemas de Informação 

Código da Disciplina: 
  

Carga horária: 4 
34  horas aula 

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

Semestre: 7º  

Ementa: 

Sistemas de Informação. Engenharia de Informação. Tecnologia da Informação. Relação entre a tecnologia de informação e 

a organização. Planejamento e gerência de projetos de SI. Ciclo de vida de software. Banco de dados. Documentação de 

sistemas. Controle de documentos. Requisitos de sistema. Análise e projeto de SI. Verificação e validação de SI. Introdução à 

qualidade de software. Garantia da qualidade de software. Gerência de configuração de software. 

 

Bibliografia Básica: 
 

CRUZ, Tadeu. Sistemas de Informações Gerenciais. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003, 5. reimpressão. 2009. 
LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de informação gerenciais. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009 
TURBAN, E.; MCLEAN, E.; WETHERBE, J. Tecnologia da informação para gestão: transformando os negócios na economia 
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