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1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:  

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA TURMA 
TOTAL DE HORAS-
AULA SEMESTRAIS 

EPS5120 Introdução a Engenharia de Produção 01212 54 
 

2. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S) 
Enzo Morosini Frazzon - enzo.frazzon@ufsc.br 
Paulo A. Cauchick Miguel - paulo.cauchick@ufsc.br 

 
3. PRÉ-REQUISITO(S) 

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA 
        
            
            

 
4. EMENTA 
Diretrizes curriculares. Perfil do profissional. Evolução da engenharia. Desenvolvimento econômico e capacitação C&T. 
Contextualização da Eng. de Produção. Produção na organização. Fronteiras da Função Produção. Modelo de transformação. 
Objetivos da produção. Estratégia de produção. Princípios gerais de projeto em produção: projeto de produtos e serviços e 
projeto de processos. Natureza do planejamento e controle na produção. Noções de Metodologia Científica e de Comunicação 
Técnica 

 
5. OBJETIVOS 
Capacitar os alunos na compreensão básica da estrutura da universidade, centro tecnológico, departamento e cursos de 
engenharia de produção, nos fundamentos da engenharia de produção e suas áreas, princípios de projeto, aptidão para escrever 
relatórios técnico-científicos e planejamento estratégico do curso de graduação. 

 
6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
i) Conceito e evolução da engenharia de produção (1h) 
ii) Áreas da engenharia de produção no formato de palestras e aulas - selecionadas com base na ABEPRO (21h) 
iii) Histórico da engenharia e da engenharia de produção no país e na UFSC (1,5h) 
iv) Conceitos fundamentais em engenharia de produção - e.g. processo, projeto, sistema de produção (1h) 
v) Evolução dos sistemas produtivos e síntese das revoluções industriais (2,5h) 
vi) Métodos científicos e elaboração de relatórios técnicos (1,5h) 
vii) Dicas PET, apresentações: coordenação, chefia EPS direção CTC, grupos ligados ao departamento e outros (2,5h) 
viii) Atividades avaliativas síncronas - prova semestral, apresentação de vídeos (e feedback), prova REC (7,5h) 
ix) Palestras externas sobre temas relacionados a eng. de produção - conforme disponibilidade no semestre (1,5h) 
x) Atividades assíncronas disponibilizadas via email/Moodle distribuídas ao longo do semestre (14h) 
A carga horária de (i) a (ix) é síncrona nas 16 semanas (40h), exceto o item (x) de atividades extras que são assíncronas (14h) 

 
7. METODOLOGIA DE ENSINO  
Aulas síncronas com transmissão de conteúdo via webconferência (1a. opção: RNP/BBB e 2a. opção - alternativa: Google 
Meet, ambas com links disponíveis no Moodle, sendo esta última (Google) com link enviado por email paraos alunos, bem 
como controle de realização de atividades via Moodle (e.g. exercícios e trabalhos). Atendimento de dúvidas dos alunos via 
email dos professores, ou em reuniões via  plataformas Google Meet ou Skype, conforme horários estabelecidos no CAGR-
UFSC. As aulas serão síncronas nas 16 semanas, com o uso de vídeos para atividades, textos com testes subsequentes em aula 
e exercícios disponibilizados no Moodle visando a realização de atividades assíncronas. A frequência nas 16 aulas síncronas 
será aferida pelos seguintes meios: (i) chamada oral tradicional, (ii) participação/presença dos alunos por meio dos registros da 
plataforma RNP, e (iii) comprovação da realização das atividades em aula (e.g. enquetes, manifestação requerida via chat, 
etc.). 
 
Orientações conforme a Pró-Reitoria de Ensino, por meio do Ofício Circular Conjunto n. 03/2021/PROGRAD/SEAI, referente 
à adoção de medidas relativas ao ensino remoto e para conferir maior segurança no ambiente virtual: 
"a) Espera-se dos(as) discentes condutas adequadas ao contexto acadêmico. Atos que sejam contra: a integridade física e moral 



Página 2 de 3 
 

da pessoa; o patrimônio ético, científico, cultural, material e, inclusive o de informática; e o exercício das funções pedagógicas, 
científicas e administrativas, poderão acarretar abertura de processo disciplinar discente, nos termos da Resolução nº 
017/CUn/97, que prevê como penalidades possíveis a advertência, a repreensão, a suspensão e a eliminação (desligamento da 
UFSC). 
b) Devem ser observados os direitos de imagem tanto de docentes, quanto de discentes, sendo vedado disponibilizar, por 
quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do(a) professor(a), sem autorização específica 
para a finalidade pretendida e/ou para qualquer finalidade estranha à atividade de ensino, sob pena de responder administrativa 
e judicialmente. 
c) Todos os materiais disponibilizados no ambiente virtual de ensinoaprendizagem são exclusivamente para fins didáticos, 
sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob pena de responder administrativa e judicialmente. 
d) Somente poderão ser gravadas pelos discentes as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos docentes 
e colegas, sob pena de responder administrativa e judicialmente. 
e) A gravação das aulas síncronas pelo(a) docente deve ser informada aos discentes, devendo ser respeitada a sua liberdade 
quanto à exposição da imagem e da voz. 
f) A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta o(a) discente de realizar as atividades avaliativas 
originalmente propostas ou alternativas, devidamente especificadas no plano de ensino. 
g) Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licenças de uso e distribuição específicas, a depender de cada 
situação, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não o permita, ou sem a autorização prévia dos(as) 
professores(as) para o material de sua autoria". 

 
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. Deve ser 
considerado também o contexto e normalização da Resolução 140/2020 do Conselho Universitário (CUn). 
 
A frequência é obrigatória às atividades da disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo, a 75% 
das mesmas. 
O aproveitamento nos estudos e será verificado pelas notas atribuídas em 5 grupos de atividades. 
• Nota final obtida por: 
(i) avaliação individual semestral, podendo ser com ou sem consulta, via Moodle ou Google Forns (40%) 
(ii) relatório do trabalho final como projeto em equipe, destacando os eixos principais - áreas e Indústria 4.0 (20%) 
(iii) apresentação do trabalho final realizado em grupo para toda a turma, ou seja: apresentação do vídeo desenvolvido (20%) 
(iv) plano estratégico do curso - PEC (10%) 
(v) atividades de participação - presença nas apresentações, exercícios, enquetes, trabalhos desenvolvidos, etc. (10%) 
• Aprovação com média aritmética ≥ 6 (seis) pontos. 
 
Recuperação: atividade avaliativa individual para os alunos que obtiverem média mínima de 3 (três) pontos e freqüência 
mínima (75%), controlada por registro na plataforma e atividades realizadas ao longo da disciplina (ver item "7. metodologia 
de ensino"). A nota final do(a) aluno(a) é calculada conforme o parágrafo 3o. do Art. 71 da Resolução nº 17/CUn/1997 da 
UFSC. 
Os trabalhos serão desenvolvidos em grupo/equipe (4-6- integrantes, dependendo do número final de matriculados na turma), 
seguindo roteiro disponibilizado no Moodle, devendo ser entregues nas datas definidas no cronograma, bem como 
apresentados no final da discipina para toda a turma, conforme data definida no cronograma de aulas. 

 
9. CRONOGRAMA 
Data    Semana  Conteúdo (aulas às quartas-feira das 7:30-10:00 - todas as aulas das 16 semanas ocorrerão de forma síncrona) 
16/jun 01   Apresentação da disciplina (programa, avaliações, critérios, etc.) e conceito de eng. produção 
23/jun 02   Dia da Dica 1 organizado pelo Programa de Educação Tutorial (PET) da eng. de produção 
30/jun 03   Áreas da eng. de produção - visão geral das áreas conforme a ABEPRO + definição dos grupos/equipes 
07/jul 04   Área da EP: (i) gestão de operações - as quatro revoluções industriais 
14/jul 05   UFSC/DEPS, trabalho final (escopo, grupo, vídeos IISE); apresentação do PEC (plano estratégico do curso) 
21/jul 06   Área da eng. produção: (i) planejamento estratégico (PE) & acompanhamento/atividade PEC 
28/jul 07   Área da eng. produção: (i) gestão de projetos & acompanhamento/atividade trabalho final 
04/ago 08   Elaboração de relatórios técnicos/métodos científicos e área da eng. produção: qualidade e certificação 
11/ago 09  Áreas da eng. de produção: (i) pesquisa operacional; (ii) logística  - acompanhamento trabalhos (PEC & TF) 
18/ago 10  Áreas da eng. de produção: (i) sustentabilidade; (ii) inovação - acompanhamento trabalhos (PEC & TF) 
25/ago 11  Áreas da eng. de produção: (i) engenharia econômica; (ii) PCP - acompanhamento trabalhos (PEC & TF) 
01/set 12  Atividade avaliativa via Moodle (síncrona) - avaliação estilo "prova" sobre os conteúdos anteriores 
08/set 13  Comentários/feedback geral sobre a avaliação + comentários (oralmente) sobre o trabalho final pelos grupos 
15/set 14  Atividade avaliativa síncrona: apresentação do trabalho final da disciplina (apresentação dos vídeos) 
22/set 15  Dia da Dica 2 + feedback vídeos, avaliações, comentários gerais + questionário de avaliação da disciplina 
29/set 16  Atividade avaliativa de recuperação via Moodle (síncrona) 
Obs.: para detalhes sobre a quantidade de horas síncronas (40) e assíncronas (14) verr item "6. Conteúdo Programático". 
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10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
FARIA, A.F. de; MARTINS, D.D.S. (Eds.) Introdução à Engenharia de Produção. Viçosa, MG: Departamento de Engenharia 
de Produção e Mecânica (DEP), Universidade Federal de Viçosa, 2017. Disponível em:  
https://www.researchgate.net/publication/323541301_Introducao_a_Engenharia_de_Producao 

 
11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
LIVROS: 
BATALHA, M.O. (Org.). Introdução a Engenharia de Produção. São Paulo: Campus-Elsevier, 2006. 
CAUCHICK MIGUEL, P.A. (org.) Metodologia de Pesquisa em Engenharia de Produção. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 
CORRÊA, H.L. e CORRÊA, C.A. Administração de Produção e Operações. São Paulo: Editora Atlas, 2004. 
SLACK, N. e CHAMBERS, S. Administração da Produção. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
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. 
DEMAIS MATERIAIS (artigos, apostilas e manuais, dentre outros): disponibilizados via plataforma Moodle 
ORGANIZAÇÕES RELEVANTES PARA CONSULTA: 
Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) - http://portal.abepro.org.br/ 
American Society for Quality (ASQ) - https://asq.org/ 
Project Management Institute (PMI) - https://www.pmi.org/ e https://brasil.pmi.org/  
Associação MTM do Brasil - https://www.associacaomtmdobrasil.com/ 
Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) - http://www.abergo.org.br/ 
Associação Brasileira de Logística (ABRALOG) - https://www.abralog.com.br/ 
Council of Supply Management Professionals - https://cscmp.org/ 
The Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) - https://www.informs.org/ 
Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (IBEC) - https://ibec.org.br/institucional-2/ 
Associação Brasileira de Custos (ABC) - https://abcustos.org.br/ 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-SC) - https://portal.crea-sc.org.br/  
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) - 
http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home 
Institute of Industrial and System Engineers (IISE) - https://www.iise.org/details.aspx?id=22764 
Institutos Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) - http://inep.gov.br/enade 
Coodenação de Aperfeiçoamento de Pessoal (CAPES) - https://www.capes.gov.br/ 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) - http://cnpq.br/ 
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