
 
 

 

  

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

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

Disciplina: 

Noções de Direito 

Código da Disciplina: 
 

ENEC00111 

Carga horária: 2 
34  horas aula 

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

Semestre: 8º   

Ementa: 

Introdução ao Direito. Introdução ao Direito Trabalhista. Introdução a Responsabilidade Civil e Criminal do Engenheiro. 

Estudo de Tópicos de Direito Civil. Estudo de Tópicos de Direito Comercial. Estudo de Tópicos de Direito Administrativo – 

Concorrência Pública. Propriedade Intelectual. História e cultura afro-brasileira e africana: relação Direito - Sociologia. 

Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

O aluno deverá entender como e por 

que o Direito surgiu, através das 

noções de fato, relação e norma 

jurídica. Reconhecer as fontes do 

direito e entender como funciona a 

hierarquia das leis no ordenamento 

jurídico. Conhecer quais são e de que 

tratam os principais ramos do Direito. 

Compreender o essencial sobre os 

ramos do Direito Constitucional, 

Tributário, Trabalhista, Civil, da 

Propriedade Intelectual, do 

Consumidor e Penal. 

Identificar quais são as normas que 

obrigam os profissionais de 

Engenharia e por que elas não podem 

ser desobedecidas. Identificar quais 

são os seus direitos e os deveres das 

outras pessoas. Aplicar os 

mandamentos contidos nas leis, para 

ter uma noção de quando vale a pena 

ou não buscar a proteção 

jurisdicional. 

Ter consciência de que é necessário 

conhecer os seus direitos para que se 

possa exercê-los, tendo em vista que eles 

são constantemente desrespeitados. 

Tomar as providências cabíveis ao caso 

concreto sempre que for necessário. 

 

 

 

Conteúdo Programático: 

1. Introdução ao Direito 

2. Direito Constitucional 

3. Direito Tributário 

4. Direito do Trabalho 

5. Direito Civil 

6. Direito da Propriedade Intelectual 

7. Direito do Consumidor 

8. Direito Penal 

Metodologia: 

Aulas expositivas dialogadas. Discussão de estudos de casos. Exercícios individuais e em grupos. Trabalhos/pesquisas 

extraclasse na legislação, doutrina e jurisprudência. 

Utilização do ambiente Mackenzie Virtual. Provas escritas sobre conteúdos da disciplina. 

 



 
 

 

  

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

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: 

BRANCATO, R. T. Instituições de Direito Público e de Direito Privado. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. 

DOWER, N. G. B. Instituições de Direito Público e Privado. 12. ed. São Paulo: Nelpa, 2004. 

MARTINS, S. P. Instituições de Direito Público e Privado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Constituição. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: de 5 de outubro de 1988. 34ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

REIS, H. M. dos; REIS, C. N. P. dos Direito para Administradores. São Paulo: Thomson, 2006. 1 v. 

AZEVEDO, R. A. Responsabilidade dos Engenheiros e Arquitetos (Fundamentos e Aplicações da Perícia Judicial). Goiânia: 

Kelps, 2008. 

BARBOSA, D. B. Uma Introdução à propriedade intelectual. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003. 

BRANCO JR., S. V. Direitos Autorais na Internet e o Uso de Obras Alheias. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007 

 

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: NEEEE – Núcleo de Engenharia 
Econômica da Escola de Engenharia  

Disciplina: 

Engenharia Econômica III 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00934 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

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

Semestre:8º 

Ementa: 

Gestão de investimentos, modelos de previsão;aplicação estatísticas sobre séries temporais, maturidade e 

convexidade,composição de carteiras de investimento, renda fixa  e renda variável, aversão ao risco, risco zero e alocação 

de capital, risco como probabilidade e como desvio padrão; índices de mercado e avaliação de rentabilidade; Valuation; 

Método de Monte Carlo, práticas de alocação de recursos; aplicações de Bernoulli. 

Objetivos 

Transmitir aos alunos os conceitos básicos da Ciência Econômica, em particular da microeconomia, e sua 
importância para as atividades das empresas e para o comportamento dos indivíduos; Mostrar como a 
interpretação dos fatos econômicos pode auxiliar a tomada de decisões pelos profissionais da Engenharia; Estudar 
o papel da oferta e demanda na determinação do preço e quantidade de mercado. Estudar o processo de 
produção e de custos e as estruturas de mercado existentes; Propiciar aos alunos o entendimento dos conceitos da 
ciência econômica sobre a sociedade; compreensão do escopo da ciência econômica; habilitar os alunos a avaliar 
os efeitos da economia sobre as empresas, a questão do equilíbrio de mercado, teoria do consumidor e a teoria da 
firma, o que permite, ao aluno, a sistematização de alguns problemas econômicos, por meio da abordagem 
marginalista.  

 
 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 
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Desenvolver e conhecer os conceitos 
da teoria econômica, efeitos das 
teorias como a do consumidor e da 
firma sobre empresas e 
consumidores. Conhecer as 
estruturas de mercado e o 
posicionamento estratégico 
decorrente dessa estrutura sobre as 
empresas e a política econômica de 
um país. Comentar tecnicamente o 
efeito das diversas medidas 
econômicas sobre os negócios. 
Desenvolver e conhecer os 
fundamentos teóricos da matéria e 
reconhecer e interpretar as estruturas 
de mercado e o posicionamento 
estratégico decorrente dessa 
estrutura.  
 
 

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

Criar nos alunos a confiança para usar a 
teoria econômica.  
Reconhecer os elementos da análise 

microeconômica. Respeitar e 

conscientizar-se da relevância da análise 

microeconômica para uma indústria ou 

empresa. Ter uma percepção ética e 

socialmente responsável das implicações 

dos diversos aspectos econômicos 

considerados por consumidores, 

empresas e governo. Estimular o 

interesse na leitura e no estudo constante 

da disciplina de forma a posicionar-se 

tecnicamente e com interesse nos 

assuntos econômicos de um mercado. 

Desenvolver o espírito crítico e a 

sensibilidade sobre os aspectos de riscos 

e incertezas decorrentes de situações 

econômicas diversas.  

Manter uma posição preocupada sobre 

os aspectos econômicos nas decisões que 

envolvem os projetos empresariais e ter 

iniciativa para analisar a economia 

brasileira e mundial.  

Conteúdo Programático 

1. INTRODUÇÃO À ECONOMIA: O conceito de economia; A questão da escassez e problemas econômicos e sistemas 

econômicos, microeconomia e macroeconomia; fronteira de Possibilidade de Produção (CPP) e questões para aplicação e 

de revisão dos conceitos.  

2. MICROECONOMIA: Análise Econômica e metodologia; Teoria das Preferências e Utilidade ; decisão e escolha econômica; 

demanda, oferta e equilíbrio de mercado; fundamentos da Microeconomia; Tópicos de Microeconomia; Análise da 

Demanda de Mercado; Análise da Oferta de Mercado e Equilíbrio de Mercado.  

3. ELASTICIDADES: Conceito; Elasticidade- preço da demanda; Elasticidade- preço cruzada da demanda; Elasticidade- renda 

da demanda; Elasticidade- preço da oferta e exercícios  

4. PRODUÇÃO: Conceitos básicos; Produção a Curto Prazo (produto, produtividade média e marginal); Produção a Longo 

Prazo (economias de escala) e exercícios.  

5. CUSTOS DE PRODUÇÃO: Introdução; Custo de oportunidade X custos contábeis; Avaliação privada e avaliação social; 

Custos de Produção a curto prazo; Custos a longo prazo; Isocusto; Equilíbrio do produtor e exercícios.  

6. ESTRUTURAS DE MERCADO: Mercado em Concorrência Perfeita; Monopólio; Outras estruturas de mercado; Índice de 

concentração econômica e Síntese das estruturas de mercado.  

7. EMPRESA: caracterização e objetivos - Barreiras às entradas. Economias de escala e escopo. Modelos de otimização de 

resultados em função dos mercados em que a empresa opera;  

8. COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL: regulação econômica e política industrial - Economia de empresas, regionalização e 
integração econômica. Teoria de jogos. Processos de mercado. Construção de cenários. Papel da empresa como centro da 
atividade econômica - Fundamentos da organização industrial;  

9. APLICAÇÃO DE FUNDAMENTOS MICROECONÔMICOS: o mercado como elemento de posição estratégica de uma 
empresa.  
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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, é também estimulada 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. Finanças Corporativas e Valor. 6. ed. São Paulo: Ed. ATLAS. 2012.  
SECURATO, J. R.. Cálculo Financeiro das tesourarias - Bancos e empresas. São Paulo: Editora Saint Paul, 2008.  
GITMAN, L. J. Princípios de Administração Financeira. 12. ed. São Paulo: Editora Pearson Education, 2010.  
 
 

Bibliografia Complementar: 

ASSAF NETO, A. Matemática Finaceira e suas aplicações. 12. ed. São Paulo: Ed. ATLAS. 2012.  

SECURATO, J. R.. Decisões Financeiras em condições de Risco. São Paulo: Editora Saint Paul, 2007 

DAMODARAN, A. Mitos de Investimento. São Paulo: Editora Pearson, 2006. 

ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JORDAN, B. D. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 2001. 

WERNKE, R. Gestão Financeira- Enfase em Aplicações e casos nacionais. Editora Saraiva, 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 

 

  



 
 

 

  

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

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

Disciplina: 

Inovação 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00973 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

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

Semestre: 8º 

Ementa: 

Conceituação de  Inovação tecnológica e de modelo de negócios: definição e perspectiva. Caracterização e estudo dos 

modelos de processos de inovação (aberto e fechado). Análise da classificação e as alavancas da inovação. Estudo do 

processo de criação e disseminação de tecnologia. Estudo do processo de adoção e implementação de tecnologia – o 

contexto da mudança. Estudos dos processos decisórios de implementação. Introdução do modelo de inovação disruptiva. 

Aplicação de Proteção da inovação: exercício prático de desenvolvimento de inovação e elaboração de patente. 

Objetivos: 

Fornecer fundamentos teóricos e práticos que, sob uma visão sistêmica, favoreçam o desenvolvimento de aptidões, 
habilidades e competências de observação, conceituação e registro de informações em um processo de inovação.  

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer e aprofundar as variáveis e 

definições envolvidas em um 

processo de Inovação Tecnológica e 

de Negócios. 

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 Processo de 

Inovação, tornando-os capazes de 

desenvolver uma visão sistêmica na 

elaboração de projetos de 

produto/processos e serviços 

inovadores. 

Desenvolver nos discentes a capacidade 

de analisar e implantar um processo de 

inovação, 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.  

 

Conteúdo Programático: 

Mitos e contexto histórico da Inovação;  

Definições e conceitos de Inovação Tecnológica e de negócios;  

Escolha de projetos e influências;  

Alavancas da Inovação;  

Mapeamento e Classificação da Inovação (Radical, Semi-radical e Incremental);  

Processos, condições e ambientes de Inovação;  

Modelos de gestão de Inovação (aberto e fechado)  

Inovação Disruptiva (baixo e novo mercado) como estratégia;  

Propriedade intelectual e inovação;  
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Cultura de Inovação.  

 

Metodologia: 

Aulas teóricas expositivas e discussões de casos fundamentadas em pesquisa prévia orientada pelo professor,  

associado a trabalhos de pesquisa e desenvolvimento a serem desenvolvidos pelos alunos, dentro e fora da 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:  
 
CHRISTENSEN, C. M. O crescimento pela Inovação – como crescer de forma sustentada e reinventar o sucesso. Rio de 
Janeiro: Campus, 2003. 
DAVILA, T.; EPSTEIN, M.; SHELTON, R. As regras da inovação – como gerenciar, como medir e como lucrar. Porto Alegre: 
Bookman, 2005. 
GIBSON, R.; SKARZYNSKI, P. Inovação – Prioridade No. 1. Rio de Janeiro: Elsevier Ed. Ltda., 2008. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
BERKUM, S. O Mito da Inovação. São Paulo: AltaBooks, 2007. 
GUTSCHE. J. Criação e Inovação no Caos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
AFUAH, A. Innovation management: strategies, implementation and profits. New York: Oxford University Press, 2003. 
TAPSCOTT, D. Wikinomics: como a colaboração em massa pode mudar o seu negócio. Nova Fronteira, 2007. 
ROZENFELD, H. et al., Gestão de desenvolvimento de produtos: uma referência para a melhoria do processo. Saravia, 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: NEO – Núcleo de Engenharia 
Organizacional  

Disciplina: 

Marketing Estratégico Industrial 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00712  

Carga horária: 2 
34  horas aula 

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

Semestre: 8º 

Ementa: 

Estudo dos Modelos de apoio à decisão de marketing. Introdução ao processo do planejamento estratégico de marketing. 

Estudo e caracterização do ambiente de marketing. Introdução ao Sistema de informação de marketing – SIM. Estudo e 

definição de Estratégias e táticas para o marketing industrial. Análise dos fatores de sucesso da Administração de 

Marketing.  

Objetivos: 

Estudar o panorama geral da administração estratégica de marketing, principalmente do setor industrial. De modo 

complementar, trabalhar nas técnicas de elaboração de planos e indicadores de marketing embasados nos 

direcionamentos estratégicos e táticos consistentes com os objetivos e recursos disponíveis de uma determinada 

organização.  

Fatos e Conceitos 

Desenvolver e conhecer os conceitos 
da Marketing Estratégico Industrial, 
efeitos das teorias como a do 
consumidor e da firma sobre empresas 
e consumidores. Classificar, descrever 
e comparar as estruturas de mercado 
e o posicionamento estratégico 
decorrente dessa estrutura sobre as 
empresas. Explicar tecnicamente o 
efeito das diversas estratégias de 
Gestão sobre os negócios. Descrever e 
desenvolver os fundamentos teóricos 
da matéria e reconhecer e interpretar 
as estruturas de mercado e o 
posicionamento estratégico 
decorrente dessa estrutura.  
 

.  

Procedimentos e Habilidades  

Habilitar os alunos a observar de forma 
metódica e racional  os aspectos 
considerados pela disciplina de 
Marketing Estratégico Industrial 
Utilizar e executar análises 
consistentes sobre cenários de 
negócios, empregando os conceitos da 
disciplina de Marketing Estratégico 
Industrial. 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. 
 

 

Atitudes, Normas e Valores 

Permitir aos alunos a confiança para 
usar os conhecimentos disponibilizados 
em aula. Apreciar a relevância da 
disciplina Marketing Estratégico 
Industrial para as estratégias de 
negócios para um setor ou empresa. 
Estar sensibilizado por uma percepção 
ética e socialmente responsável das 
implicações dos diversos aspectos 
considerados por consumidores, 
empresas e governo. Estimular o 
interesse na leitura e no estudo 
constante da disciplina de forma a 
posicionar-se tecnicamente e com 
interesse nos assuntos de um mercado. 
Desenvolver o espírito crítico e a 
sensibilidade sobre os aspectos de 
riscos e incertezas decorrentes de 
situações de negócios vis-a-vis aspectos 
econômicos sociais. Manter uma 
posição preocupada sobre os aspectos 
econômicos nas decisões que envolvem 
os projetos empresariais e ter iniciativa 
para analisar as consequências das 
estratégias empresariais. 
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Conteúdo Programático: 

1. Modelos de apoio à decisão de marketing - Conceitos fundamentais do marketing: Escopo do Marketing. Orientações 
empresariais. Mix de marketing. Administração de Marketing, principalmente industrial. Marketing socialmente 
responsável. 

2. Processo do planejamento estratégico de marketing - Análise de oportunidades de Mercado. Segmentação e 
posicionamento competitivo. Determinação do mercado-alvo, segmentação e posicionamento. Decisão sobre o 
Marketing mix 

3. Ambiente de marketing - Identificar e avaliar os fatores dos ambientes externo e interno que podem afetar a 
implementação do plano de marketing. Magatendências dos mercados: As mudanças de mercado. Contexto 
globalizado de negócios. Diminuição das distâncias. Pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Economia digital. 
Construção de valor. O novo consumidor. Mudanças na concepção de produtos. Concorrências por redes. 

4. Sistema de informação de marketing (SIM) - Componentes dos modernos sistemas de informação de marketing e 
suas aplicações. Análise da situação atual do produto/serviço, concorrência, fornecimento, distribuição. Identificação 
das características do mercado-alvo. Pesquisa de Marketing. CRM – Customer Relationship Management. Previsão 
de vendas. Produtividade em marketing. Auditoria de marketing. 

5. Estratégias e táticas para o marketing industrial – Marketing-mix para uma organização do setor industrial. Marketing 
de conquista e relacionamento. Satisfação, valor e fidelização. Brand Equity. Perspectiva do Marketing de Serviços. 
Marketing de Experiência. Vírus marketing. Marketing de Causas. Marketing Verde. RSE – Responsabilidade Social 
Empresarial. 

6. Logística empresarial voltada para o cliente – Utilização da Logística como instrumento da estratégia de Marketing. 
Mercados tradicionais x Novos mercados. Cadeia de valor. Posicionamento da oferta ao mercado por meio do ciclo 
de vida do produto. Projeto da oferta ao mercado global. Gerência dos canais de Marketing. Gerência de varejo, 
atacado. Controle e desempenho da logítica voltada para o cliente 

7. Fatores de sucesso da Administração de Marketing - Comprometimento da direção e envolvimento dos participantes. 
Monitoramento e correção de rumos e políticas de incentivo. O gerente de marketing nas funções operacionais: (4 
P’s). Curva de experiência. Auditoria de marketing. 

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 Marketing Estratégico Industrial, 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 consequência 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. 
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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:  

NIGEL, P.; CRAVENS, D. W. Marketing Estratégico. São Paulo:  McGraw Hill – Artmed. 2008. ISBN 8586804630 

KOTLER, P. ; KARTAJAYA, H. ; SETIAWAN, I. Marketing 3.0 – as forcas que estão definindo o novo marketing centrado no 

ser humano. 1a Ed. Rio de Janeiro: CAMPUS. 2010 

KERIN, R. A.; PETERSON, R. Problemas de Marketing. 11a Ed. São Paulo: Bookman, 2008 

 

Bibliografia Complementar: 

HOOLEY, Graham J.; PIERCY, Nigel F.; SAUNDERS, John A. Estratégia de Marketing e Posicionamento Competitivo. Pearson 

Education do Brasil, 2001. 

ANDERSON, E.; COUGHLAN, A. T.; EL-ANSARY, A.I I.; STERN, L. W. Canais de Marketing e Distribuição 6. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2002. 

SAPIRO, Arão; GANGANA, Maurício; LIMA, Miguel; VILHENA, João Baptista. Gestão de Marketing. FGV Editora, 2004. 

FIORE, F. E-marketing – como e por que impulsionar as vendas pelo e-commer . 1a Ed. São Paulo: MAKRON, 2001. 

GRACIOSO, F. Marketing Estratégico. 5a Ed. São Pauli: ATLAS, 2005. 
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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: 

Logística e Cadeia de Suprimentos I 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00985 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

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

Semestre: 8º 

Ementa: 

Introdução em Logística e Cadeias de Suprimentos. Identificação e estudo da hierarquia de decisões em Logística e 

Cadeias de Suprimentos. Estudo do nível de serviço e custo total. Definição e estudo de indicadores logísticos. Estudo 

de planejamento e operações de transportes. Caracterização e análise de sistemas de estoque e armazenagem. 

Projeto da rede física da cadeia de abastecimento. Estudo de estratégias de otimização em cadeias de abastecimento. 

Estudo de sistemas de informação em Logística e Cadeias de Abastecimento. Conceituação e análise de operadores 

logísticos.  Estudo de Modelos Colaborativos. 

Conceitos Procedimentais e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer os conceitos, estratégias, 

sistemas e decisões nas quatro 

dimensões do estudo de logística e 

cadeia de suprimentos: transporte, 

localização, armazenagem e nível de 

serviço. Interpretar e analisar 

situações típicas de problemas de 

logística, relacionando-as aos 

fundamentos conceituais. 

Aplicar ferramentas para resolução de 

problemas de logística e cadeia de 

suprimentos. 

Envolver-se no processo de tomada 

de decisões inerentes à gestão de 

logística e cadeia de suprimentos. 

 

 

 

Conteúdo Programático: 

Visão geral de uma cadeia de suprimentos (modelos e exemplos). 

A importância da logística e da gestão da cadeia de suprimentos nas organizações. 

Introdução ao estudo das dimensões da logística: transporte, localização, armazenagem e nível de serviço. 

Estratégia logística. 

Estratégia de distribuição ao mercado. 

O produto logístico. 

Determinação do nível de serviço e disponibilidade. 

Sistemas de informação em logística e cadeia de suprimentos. 

Transporte: fundamentos, modais e decisões. 

Armazenagem: tipos de estoque, estratégias e decisões. 

Localização: estratégias, decisões, localização de varejo e de serviço.  

Aspectos da gestão de cadeias de suprimentos: organização, coordenação, controle. 

 

Metodologia: 

Estudo dos assuntos por meio de leitura, preparação de resumos e debates em aulas expositivas. 

Preparação de seminários com apresentação de conceitos e casos para discussão. 
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Realização de exercícios para aplicação de metodologias e ferramentas. 

 

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: 

BALLOU, R.H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/ Logística empresarial, 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento. São Paulo: 

Atlas, 2001. 

CHOPRA, S., MEINDL, P. Gestão da Cadeia de Suprimentos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

BERTAGLIA, P. R. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. São Paulo: Saraiva, 2006. 

CHRISTOPHER, M. Marketing da Logística. São Paulo: Futura, 2002. 

FLEURY, P. F.; WANKE, P.; FIGUEIREDO, K. F. L. Logística empresarial: A Perspectiva Brasileira. São Paulo: Atlas, 2000. 

NOVAES, A. G.. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

VALENTE, A. M.; NOVAES, A. G.; PASSAGLIA, E.; VIEIRA, H. Gerenciamento De Transportes E Frotas. 2. ed. rev. São 

Paulo: Cengage Learning, 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 

  



 
 

 

  

 

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 III 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00788 

Carga horária: 2 
34  horas aula 

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

Semestre: 8º 

Ementa: 

Estudo da qualidade em programas e projetos Seis Sigma e Lean Seis Sigma. Estudos de Confiabilidade. Aplicações e 

estudos de caso. 

Objetivos 

Conceitos 

Proporcionar ao aluno conhecer 
metodologias de qualidade avançadas, 
como o Lean Seis Sigma; 
Apresentar a aplicar as principais 
ferramentas estatísticas necessárias para 
o desenvolvimento de um projeto Seis 
Sigma. 
Capacitar o aluno para desenvolver um 
projeto Seis Sigma.  

Procedimentos e Habilidades 

Identificar oportunidades de melhoria 
para o desenvolvimento de um projeto 
Seis Sigma; 
Aplicar ferramentas de melhoria de 
sistemas para a identificação e 
desenvolvimento de projetos Seis 
Sigma;  
Tomar decisões com base nos 
resultados das ferramentas 
apresentadas na disciplina. 

Atitudes e Valores 

Avaliar oportunidades de melhoria, 
aplicar ferramentas para resolução 
de problemas por meio de 
metodologias avançadas.   
 

Conteúdo Programático: 

1. Identificando oportunidades: introdução ao Seis Sigma; caracterização de uma empresa com foco no cliente; 

gerenciamento pelas diretrizes; gerenciamento por processo. 

2. Desenvolvimento de um projeto Seis Sigma: DMAIC; DMADV; MSA.  

3. Análise de um Sistema de Medição: MAS 

4. Conceitos e aplicações da confiabilidade 

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; 

Avaliação de Estudos de caso. 
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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: 

GEORGE, Michael L. Leas Seis Sigma para Serviços. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora Ltda. 2004 

GYGI, G.; DeCARLO, N.; WILLIAMS, B. Seis Sigma para Leigos. Rio de janeiro: Altabooks. 2008 

ROTONDARO, R.G. et al. Seis Sigma: estratégia gerencial para a melhoria de processos, produtos e serviços. São Paulo: 

Atlas, 2002  

Bibliografia Complementar: 

GEORGE, M.L.; KASTLE, B.; ROWLANDS, D. T.; What is a Lean Six Sigma?. Mcgraw Hill, 2003, 96 p. 

WERKEMA, M. C. C. Criando a Cultura Seis Sigma. Nova Lima, MG: Werkema Ed., 2004. 256 p. (Seis Sigma; v.1) 

WERKEMA, M. C. C. Lean Seis Sigma: Introdução as ferramentas do Lean Manufacturing. Belo Horizonte, MG: Werkema 

Ed., 2006. 120 p. (Seis Sigma; v.4) 

WORMACK, J.P. and JONES, D.T. Lean Thinking. London: Simon & Schuster, 2003. 

DENNIS, Pascal. Produção Lean Simplificada. Porto Alegre: Bookman, 2008. 190 p. 

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: 

Gestão da Manutenção 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00657  

Carga horária: 2 
34  horas aula 

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

Semestre: 8º 

Ementa: 

Conceituação  e definição de  objetivos da manutenção. Implementação de documentos e registros da manutenção. 

Introdução ao PCM – Planejamento e Controle da Manutenção. Identificação dos tipos de manutenção. Introdução à 

TPM- manutenção produtiva total. Estudo da TPM na produção enxuta-quebra Zero. Estudo da organização da área de 

manutenção e a sua estrutura. Avaliação do desempenho das instalações e conceitos de mantenabilidade e 

disponibilidade. Conceituação e estudo dos Índices de Manutenção, Rendimento de Equipamentos, Tempos de Parada, 

Índices de Mão de Obra. Apresentação do Programa 5S e utlização de  Técnicas de Kaizen na Manutenção. Estudo de 

indicadores de manutenção - DFMA – FMEA; Análise de falhas e auditoria da manutenção. Introdução de OEE – Overall 

Equipment Effetiveness. 

Objetivos: 

Capacitar o aluno para que seja capaz de analisar, identificar, comparar os diversos tipos de manutenção utilizados em 
uma instalação, bem como ter noções de aplicação e tomadas de decisão em uma fábrica. 

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 da 
manutenção que circunda a área 
produtiva. Analisar as áreas envolvidas 
na elaboração da gestão de 
manutenção. 

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 
gestão da manutenção pode afetar 
diretamente na produtividade da 
empresa. 

 

Interessar-se pelos fundamentos 

teóricos para tomada de decisões 

frente às áreas de instalações 

industriais.  

Perceber a melhor disponibilidade 
dos equipamentos que dão suporte à 
produção. 
Perceber e permitir a integração 
pelos fundamentos e teorias das 
disciplinas, Engenharia do Produto e 
Instalações Industriais que estão 
diretamente integradas a esta. 
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Conteúdo Programático: 

1. Conceituação e definição de objetivos da manutenção. Documentos e registros. 

2. Introdução ao PCM - Planejamento e controle da manutenção. 

3. Estudo do TPM. 

4. Estudo da organização da área de manutenção e a sua estrutura. 

5. Avaliação do desempenho das instalações e conceitos de mantenabilidade e disponibilidade. 

6. Índices de manutenção, rendimentos de equipamentos e tempos de paradas. 

7. Programa 5S. 

8. FMEA - Failure Mode and Effects Analysis - Análise do modo e efeito de falha. 

9. Introdução de OEE - Overall Equipment Effetiveness. 

 

Metodologia: 

Aulas expositivas, aplicação prática da gestão da manutenção com conceitos teóricos da disciplina. Simulação e prática 

de acordo com a escolha de projetos dos alunos no desenvolvimento e crítica na rotina da manutenção 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: 

 

DOS SANTOS, V. A. Manual Prático da Manutenção Industrial. 3ª. Ed. São Paulo: Icone Editora, 2010. 

VERRI, L. A. Gerenciamento Pela Qualidade Total na Manutenção Industrial. 2ª.  Ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. 

VIANA, Herbert R.G. PCM- Planejamento e Controle da Manutenção. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.  

 

Bibliografia Complementar: 

 

NEPOMUCENO, L.. X., Técnicas de Manutenção Preditiva, reimpressão. São Paulo: Edgard Blücher, 1999. 

PEREIRA, Jorge M. Engenharia de Manutenção, Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009. 

PINTO, Alan K.; XAVIER, Julio A.N. Manutenção, Função Estratégica. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001. 

VERRI, L. A. Sucesso em Paradas de Manutenção. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2008. 

XENOS, H. G. Gerenciando a Manutenção Produtiva. Nova Lima: INDG, 2004 

 

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

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

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

Disciplina: 

Planejamento e Controle da Produção III 

Código da Disciplina: 
 

ENEX01032 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

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

Semestre: 8º 

Ementa: 

Programação e Sequenciamento de Operações; Estudo de Sistemas Job Shop e Flow Shop; Desenvolvimento de 

Algoritmos para Sequenciamento da Produção. Introdução à Manufatura Enxuta; JIT – Just in Time; Lay-out para JIT. 

Estudo e caracterização do Fluxo de produção “puxada”- Kanban; Kanban de sinal; Kanban de 1 cartão e Kanban de 

2 cartões. Comparação MRP X KANBAN. Conceituação de Tambor-Pulmão-Corda – OPT. Mapeamento do Fluxo de 

Valor. Planejamento Integrado da Produção.  

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. 
DAVIS, M. M. Fundamentos da Administração da Produção. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
WOMACK, J.s P.;, JONES, D.l T. A Máquina que Mudou o Mundo. Rio de Janeiro: Campus, 2004.  
SHOOK, J.;ROTHER,M. Aprendendo a enxergar. Lean Institute Brasil. São Palo, 2003 
MOURA, R. A.; Kanban: a Simplicidade do Controle da Produção. São Paulo: IMAM, 2003. 
WALLACE, J. H.; SPEARMAN, M. L. A Ciência da Fábrica. Porto alegre: Bookman, 2013. 
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 

 
 

 


