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PLANO DE ENSINO 
SEMESTRE – 2020-1 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:  

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA TURMA (S) 
TOTAL DE HORAS-
AULA SEMESTRAIS 

EPS 7021 PLANEJAMENTO E PROJETO 
DE PRODUTOS 

7212 e 7213 
72 

 
2. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S) 
Paulo A. Cauchick Miguel 
Osmar Possamai 

 
3. PRÉ-REQUISITO(S) 

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA 
EPS 7018 Análise Gerencial de Custos 
EPS 7020 Ergonomia 

 
4. EMENTA 
Fundamentos do Desenvolvimento de Produtos; Conceito Ampliado de Produto - Serviços  e PSS; Morfologia do 
Processo de Projeto de Produtos; Projeto Informacional e Requisitos de Projeto; Projeto Conceitual e Geração 
de Soluções; Triagem de Soluções; Projeto Preliminar e Projeto Detalhado; Estudo do Valor Econômico 
Agregado; Histórico da Metodologia; Levantamento de Funções e Grau de importância; Método de redução de 
custos e análise de falhas em produtos; Taxa de Valor Agregado e Benchmark de produto; Exercícios Práticos 

 
5. OBJETIVOS 
• Capacitar nos princípios para o exercício eficaz da implementação do Projeto de Produtos; 
• Revisão crítica das atuais metodologias de Projeto de Produtos/Serviços; 
• Praticar as técnicas de projeto, através de exercícios e trabalho final em grupo. 

 
6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Fundamentos do Desenvolvimento de Produtos 
Morfologia do Processo de Projeto de Produtos 
Projeto Informacional e Requisitos de Projeto 
Projeto Conceitual e Geração de Soluções (matriz morfológica) 
Triagem de Soluções (Pugh) 
Projeto Preliminar e Projeto Detalhado 
Conceito Ampliado de Produto - Serviços 
Projeto de Produto e a Variável Ambiental – ACV (DFM, DFA, DFX) 
Estudo do Valor Econômico Agregado 
Histórico da Metodologia de Projeto 
Levantamento de Funções e Grau de Importância 
Método de Redução de Custos e Análise de Falhas em Produtos 
Taxa de Valor Agregado e Benchmark de Produto 
Exercícios Práticos (em sala ou para entrega posterior) 

 
7. METODOLOGIA DE ENSINO 
A primeira parte da disciplina (37,5%, correspondente a seis semanas) ocorrerá por meio de aulas expositivas 
síncronas com transmissão de conteúdo via webconferência e controle de realização da atividade via Moodle, 
execução de exercícios e trabalhos, bem como discussão sobre dúvidas dos alunos. Está parte será realizada 
pelo primeiro professor ministrante listado no item 2 desse plano. Além do conteúdo referente ao tema da 
disciplina, esta parte tem como finalidade secundária dar subsídios para a segunda parte de desenvolvimento 
de um projeto. A frequência será aferida pela comprovação da realização das atividades interativas e 
participação nas aulas síncronas. 
Na segunda parte da disciplina (62,5%, correspondente a 10 semanas) haverá o desenvolvimento de uma parte 
prática orientada pelo segundo professor ministrante listado no item 2 desse plano sobre o tema projeto de 
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produtos. Também serão promovidas discussões sobre os temas desenvolvidos em sala, bem como feitos 
exercícios práticos dos conceitos discutidos, de forma a contribuir na construção de conhecimento sobre a área 
de projeto, bem como da parte prática que será desenvolvida. 
 

 
8.  AVALIAÇÃO 
De acordo com o artigo 69, Seção I, Capítulo IV, da resolução No. 017/CUn/97 (de 30/09/77), a verificação do 
rendimento escolar compreenderá freqüência e aproveitamento nos estudos, os quais deverão ser atingidos 
conjuntamente. Será obrigatória a freqüência às atividades da disciplina, ficando nela reprovado o aluno que 
não comparecer, no mínimo, a 75% das mesmas. A nota final será obtida por: 
 
- Média aritmética de duas avaliações individuais via Moodle (P1 & P2): 50% 
- Trabalho prático em equipe desenvolvido com o apoio do professor da 2ª parte: 50% 
 

 
9.  CRONOGRAMA 
01 de setembro a 08 de outubro de 2020: aulas teóricas pelo Prof. Cauchick 
13 de outubro a 17 de dezembro de 2020: aulas e trabalho prático pelo Prof. Possamai 
Datas avaliações: 
P1 – 06/10/20 (conteúdo aulas Prof. Cauchick) 
P2 – 24/11/20 (conteúdo aulas Prof. Possamai) 
Data de entrega do trabalho prático final: 03/12/20. 
Data da prova de recuperação: 15/12/20. 
 
Observações: 
- Total de aulas não presenciais no período (setembro a dezembro de 2020): 64 (sessenta e quatro) horas-aula 
- 06 (seis) horas-aula já ministradas presencialmente em 05, 10 e 12 de março de 2020, totalizando 72 h.a. 
- Comunicação entre professores e alunos via email institucional (paulo.cauchick@ufsc.br e 
osmar.possamai@ufsc.br) e mensagens enviadas pelos professores para os alunos via Moodle 
- Outros temas não previstos nesse plano de ensino, consultar: Resolução No. 17/CUn/97 de 30/09/97 
(Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC) e demais documentos associados ao ensino não presencial 
(Boletim Oficial UFSC No. 78/2020, publicado em 24/07/20) 
- Outras dúvidas não previstas nesse plano de ensino serão tratadas a parte, respeitando os devidos 
documentos regimentais da UFSC 
 

 
10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BARROS, M.V. Modelos de Processo de Desenvolvimento de Produtos - PDP. Ebook, Florianópolis, 2015. 
POSSAMAI, O. Análise Funcional em Projetos. Ebook, Florianópolis, 2018. 
 

 
11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BACK, N. et al. Projeto Integrado de Produtos: Planejamento, Concepção e Modelagem. São Paulo: 
Editora Manole, 2008. 
 
ROZENFELD, H. et al. Gestão de Desenvolvimento de Produtos: uma referência para a melhoria do 
processo. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
OUTRAS FONTES: 
Periódicos: Gestão & Produção, Production (revista Produção), Produção Online, Produto & Produção, e outros. 
Anais de eventos específicos ou ligados a eng. de produção: ENEGEP, SIMPEP, CBGDP, SOBRAPO e ABERGO. 
 
Artigos postados no Moodle conforme temas que serão abordados de maior interesse dos alunos, bem como 
atualidades de temas na área. 
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