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Nota do Coordenador 

“Caros leitores, 

Reunindo professores, alunos, egressos, e empresas aqui representadas, 

realizamos um evento de extrema importância para o curso de Engenharia de 

Produção; um intenso debate e interação entre os professores e os estudantes, 

o Fórum da Engenharia de Produção, o GPS (Gerando e Produzindo Soluções), 

com o intuito de fomentar o interesse dos alunos para o desenvolvimento 

profissional e também tratarmos assuntos acadêmicos, do nosso dia a dia, 

visando adaptar o curso às necessidades do mercado.  

Assim, por meio de um levantamento do atual perfil do Engenheiro de Produção 

e uma comparação de como está o perfil dos nossos engenheiros formados, 

temos o objetivo de identificar os principais problemas e propor melhorias.  

Em suma, o evento abordou pesquisas e debates com empresas, acadêmicos, 

estagiários e ex-alunos do CEUNES/UFES.  

O evento foi realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro (terça, quarta e quinta-

feira) no Auditório da Biblioteca, de 09 às 17h. No dia 8, ocorreu a participação 

de empresas, estagiários e antigos alunos; no dia 9 foi realizado um debate entre 

professores e coordenadores; por fim, no dia 10, alinhamento e conclusão do 

evento com elaboração de um documento final a ser entregue para o colegiado 

do curso, visando subsidiar nossos passos futuros. 

Concluindo: Foi um imenso prazer criarmos esse divisor de águas para o nosso 

curso, e assim, realizarmos um melhor atendimento a todos! ” 

Prof. Rodrigo Randow de Freitas 
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1. Título 

Fórum de Engenharia de Produção da UFES, campus São Mateus. GPS – 

Gerando e Produzindo Soluções. 

2. Contextualização 

O mercado de trabalho exige de seu candidato todo o potencial, por isso o 

aperfeiçoamento e atualização são os melhores meios para o sucesso. Um 

estudante de graduação em Engenharia adquire uma elevada carga teórica ao 

longo de sua faculdade e necessita manter-se continuamente atualizado e em 

contato com situações reais de aplicação dos conhecimentos adquiridos para se 

inserir neste mercado, hoje tão competitivo. 

Nos tempos atuais, um profissional bem informado e que domine conhecimentos 

e técnicas contemporâneas de mercado e a habilidade de gerir e de aplicar 

teorias a situações práticas tende a estar à frente daqueles que estão fora deste 

contexto mercadológico. Visto que a incorporação dessas características, 

habilidades e competências aos acadêmicos representa hoje um grande desafio 

a ser vencido, em razão da ansiedade do mercado por profissionais com esta 

formação, vê-se a importância do investimento em meios que propiciem a 

aproximação do estudante com a realidade dos profissionais da sua área no 

mercado de trabalho. 

O Fórum de Engenharia de Produção - GPS teve como objetivo 

“TRANSFORMAR O CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA UFES, 

CAMPUS SÃO MATEUS” e foi voltado principalmente para estudantes de 

graduação em Engenharia de Produção, além de empresários, consultores, 

administradores, engenheiros, pessoas especializadas na área e interessados 

em conhecer os recursos e conhecimentos que o curso de Engenharia de 

Produção pode proporcionar a um profissional. 

O evento teve a duração de três dias, e neste período, foi possível aproximar os 

participantes dos conhecimentos abordados nas palestras e nas atividades 

didáticas. Com isso, a situação atual do curso foi levantada, e propostas para 

direcionamento e melhoria dos mesmos foram propostas. 
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3. Tema 

“TRANSFORMAR O CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA UFES, 

CAMPUS SÃO MATEUS”. 

O evento trouxe, através das palestras e do ambiente, diversas formas de 

transformar o curso de Engenharia de Produção da UFES Campus São Mateus 

em um curso que atenda às expectativas do mercado quanto à formação dos 

profissionais. A partir das apresentações e discussões, foram construídos 

documentos que auxiliarão na elaboração do planejamento do curso. 

4. Justificativa 

Promovendo a interação de acadêmicos do curso de Engenharia de Produção 

com as indústrias, empresas e grupos de pesquisa, em que Engenheiros de 

Produção atuam nas mais diversas áreas, possibilitando discussões e trocas de 

experiências, podendo assim dar visibilidade às potencialidades do Engenheiro 

de Produção. Visualizando o conhecimento teórico adquirido em sala de aula 

aplicado na prática, bem como o entendimento e a contextualização da estrutura 

mercadológica na qual o curso de Engenharia de Produção está envolvido. 

Utilizando a temática cujo sentido traz ao participante a importância do perfil 

empreendedor, como sendo o indivíduo que, por meio de aprofundada 

competência em gestão e elevado senso de responsabilidade, é capaz de gerar 

resultados de grande impacto e abrangência na Sociedade. 

Nesse contexto, nosso maior incentivo é poder colaborar com a formação de 

Engenheiros de Produção com qualidade e responsabilidade, abrindo espaço 

para a geração de ideias e oportunidades, mantendo um espaço de interação 

entre a teoria e prática. 

5. Objetivos Gerais e Específicos 

5.1. Objetivos Gerais 

Ampliar o intercâmbio de informações, ideias e oportunidades entre estudantes, 

pesquisadores, professores e profissionais. Com isso, melhora-se a qualidade 
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da oferta de Profissionais na Área de Engenharia de produção no Espírito Santo, 

em especial, no Norte do Estado. 

5.2. Objetivos Específicos 

 Discutir o papel da Engenharia de Produção, e a sua forma de atuação no 

quadro competitivo atual. 

 Promover espaço para discussões, reflexões e proposições relacionadas 

à grande área de Engenharia de Produção, enquanto atividade 

profissional e campo de pesquisa; 

 Prover um networking para compartilhamento de experiências por meio 

de canais interativos, para um maior número de pessoas possa ser 

abrangido; 

 Oportunizar aos participantes a condição de conhecer as novas 

tendências da Engenharia de Produção em geral. 

6. Resultados Esperados 

 Alunos mais preparados para se lançar ao mercado de trabalho; 

 Promover o conhecimento científico dos participantes, através de 

palestrantes altamente profissionais; 

 Integração entre participantes de diferentes instituições e níveis de 

ensino; 

 Intercâmbio de informações entre alunos, professores e convidados; 

 Estimular o profissionalismo nos futuros engenheiros. 

7. Organização 

O Fórum de Engenharia de Produção – GPS foi organizado por estudantes do 

curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário Norte do Espírito 

Santo (CEUNES – UFES) com apoio do Departamento de Engenharias e 

Tecnologia (DETEC). 

8. Período e Local de Realização 

O evento ocorrerá entre os dias 8 e 10 de Novembro, nas dependências da 

Universidade Federal do Espírito Santo – São Mateus. 
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9. A Cidade 

Segundo o Instituto Jones dos Santos Neves, o estado do Espírito Santo é 

dividido em doze microrregiões de planejamento. São Mateus localiza-se na 

microrregião Litoral Norte. Distante 220 km da capital do Estado, São Mateus 

tem sua economia baseada na exploração e produção de petróleo. 

Cidades como Linhares e Jaguaré limitam-na ao Sul, Conceição da Barra ao 

Norte, Boa Esperança e Nova Venécia a Oeste. Ainda, é limitada a Leste pelo 

Oceano Atlântico. Ou seja, a cidade é muito bem localizada, tendo saída para 

muitas cidades além do fato de a BR-101 Norte, estrada federal mais importante 

do Estado, passar pela cidade. 

O Bairro Litorâneo, onde será localizado o evento, está às margens da BR-101, 

dando fácil acesso a todos os participantes e conferencistas.  Distante cerca de 

onze quilômetros do centro de São Mateus, em torno de seis ônibus fazem esse 

trajeto oferecendo uma diversidade de horários para chegar ao bairro. 

10. CEUNES - UFES 

A Universidade Federal do Espírito Santo – São Mateus está localizado em São 

Mateus, no norte do Estado, a 222 Km de Vitória. O CEUNES é uma unidade de 

ensino descentralizada da UFES, e possui uma unidade de pesquisa em seu 

campus - a Fazenda Experimental - onde são realizadas pesquisas nas áreas 

ambiental, agricultura e Agronomia. 

11. Público-Alvo 

Considerando o ambiente acadêmico e empresarial de São Mateus e região, o 

público-alvo é constituído por estudantes de graduação em Engenharia de 

Produção, tanto da UFES – São Mateus em que será realizado o evento, tanto 

como os estudantes da mesma área, de Instituições de Ensino Superior da região 

e do Estado. Também fazem parte estudantes de pós-graduação, professores, 

profissionais, empreendedores e demais interessados no tema.  
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12. Formas de Divulgação 

A divulgação do Fórum de Engenharia de Produção - GPS foi dada por meio da 

distribuição de cartazes, visitas às instituições, site de divulgação das 

universidades e empresas envolvidas, bem como distribuição de convites via e-

mail. 

13.  Coordenação do Evento 

Coordenador geral do evento 

 Rodrigo Randow de Freitas 

Comissão Organizadora 

Corpo Docente: 

 Osmar Vicente Chévez Pozo; 

 Wellington Gonçalves. 

Programação: 

 Iohana Giraldeli; 

 Raiane de Veras. 

Conteúdo: 

 Johnatan Correia; 

 Rainer Vinturini; 

 Ravena Rodrigues; 

 Sólon Colodetti. 

Comunicação: 

 Ricardo Rebouças; 

 Tathiane Piantavinha. 

Apoio Geral: 

 Felipe Bonatto; 

 Gabriela Mauri; 

 Kátia Eiras (Docente); 

 Lara Cavati; 

 Marcelo Cardoso dos Reis; 
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 Marielce Tosta (Docente); 

 Melina Magalhães; 

 Thiago Padovani (Docente); 

 Vitor Bobbio; 

 Yuri Lopes. 

14. Metodologia 

O Fórum de Engenharia de Produção - GPS proporcionará aos participantes: 

 Mesas Redondas com debate; 

 Grupos de Trabalhos e discussões; 

 Oficinas Práticas. 
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15. Estrutura Programática 

 

 

16. Apoio 

 Universidade Federal do Espírito Santo – UFES; 

 Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES/UFES; 

 Pró-Reitoria de Extensão – ProEx; 

 Colegiado do curso de Engenharia de Produção; 

 Núcleo de Pesquisa em Gestão de Sistemas de Produção. 
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17. Local do Evento 

O Evento ocorrerá nas dependências da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES – Campus São Mateus). 

18. Auditório da Biblioteca 

Capacidade: 68 lugares; 

Recursos audiovisuais: data show, computador, som local e dois microfones; 

Infraestrutura: ar-condicionado e cadeiras estofadas. 

19. Endereço 

UFES – São Mateus 

Endereço: Rodovia Governador Mario Covas, km 50, Bairro Litorâneo, CEP 

29.932-540, São Mateus-ES. Telefone: +55(27) 3312-1511. 

20. Questionários aplicados 

O Colegiado e o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de 

Produção estão em meio a um processo de reformulação do Projeto Político 

Pedagógico do referido curso.  A reformulação tem como objetivo, entre outros, 

adequar o perfil do profissional de Engenharia de Produção às necessidades do 

mercado. A fim de subsidiar esta reformulação, foram enviados questionários 

online (Google Docs.), por meio do e-mail, para os Egressos, Alunos, 

Professores e Empresas da região.  
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20.1. Empresas 
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20.2. Egressos 

 

Por quê? 

 Me proporcionou estudos no exterior. 

 Acredito que a falta de professores exclusivamente da Engenharia 

de Produção possa ter prejudicado o andamento de disciplinas 

específicas do curso. 

 Falta de profundidade em questões técnicas (falta de laboratórios 

e conhecimentos em softwares). 

 Faltou um pouco mais de contato com o mercado de trabalho 

durante a graduação. 

 Foram poucas oportunidades de estágio durante o curso. Em parte, 

isto é resultado da cidade, que por ser pequena não oferece tantas 

vagas, porém, acredito que poderia haver um maior empenho para 

fortalecer a relação universidade e empresa. Abordagem prática, 

ferramentas computacionais e optativas: poderiam ser melhores. 

 Porque me deu a base necessária para começar uma profissão. 

 Preparou para o mercado e suas oportunidades 

 A falta de contato com o mercado de trabalho durante a graduação 

faz quando somos realmente inseridos nesse meio. A falta de apoio 

de alguns professores é desmotivante ao decorrer da graduação. 

O apego ao livro e as provas dificultam a vontade do aluno em 

seguir em frente com o curso. 
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 Mesmo com a falta de infraestrutura na época (2007 2012), a maior 

parte dos professores fez a diferença para que o curso atendesse 

as expectativas.  

 Você se preocupa apenas em decorar toda essa teoria maçante 

para passar nas provas. 

 Poderia ter sido melhor se houvesse um quantitativo maior de 

professores e não os mesmos tendo que lecionar em diversas 

disciplinas, que muitas vezes não eram de seu total conhecimento. 

 Curso e professores muito bons. 

 Porque uma das grandes vantagens de estudar esse curso na 

UFES/CEUNES foi aliar o curso de nossos sonhos com o privilégio 

de contar com grandes professores. Bem, para o aluno, isso é 

excelente. Isso motiva. Tornou todos esses anos proveitosos para 

minha preparação. 
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Em que tipo de instituição você desenvolve sua atividade 

profissional? 
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Como obteve o Emprego atual?

 

Por quê? 

 Algumas informações foram adquiridas somente teoricamente. 

 Apesar das dificuldades (falta de quadro completo de professores) 

durante o decorrer do curso, percebe-se empenho por parte 

daqueles que se fazem presentes em preparar o aluno para o 

mercado de trabalho. 

 A base teórica pode até ser suficiente, mas falta a parte prática, o 

contato direto com o mercado de trabalho no decorrer do curso. 

 Está apto a exercer qualquer função. Porém ainda há insuficiência 

nas matérias financeiras. 

 Acredito que para ser preparado depende mais do próprio aluno. É 

um conjunto de fatores: 
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 Idiomas que se fala (a UFES oferece o ISF já é alguma 

coisa, e o CSF apesar de ter tido a verba reduzida) ;  

 Capacidade de síntese e de concatenar ideias (existem 

alguns projetos de extensão e iniciações que os alunos 

podem procurar) ;  

 Desenvolvimento do perfil profissional (as empresas 

juniores são fortes em São Mateus, basta o aluno se 

envolver, e tem sempre os workshops e as semanas de 

engenharia que discutem entre outras coisas as 

características que o engenheiro precisa ter). Enfim, de 

forma geral, acredito que o curso de graduação em 

Engenharia de Produção tem as ferramentas para preparar 

para o mercado, entretanto, pode melhorar na quantidade 

de ofertas. Mas vai estar preparado de fato, quem correr 

atrás. As matérias abordadas no curso (logística, 

gerenciamento de projetos, pesquisa operacional) dão uma 

boa base para o mercado, que espera do engenheiro de 

produção competências gerenciais de alto nível. Entretanto, 

o curso carece de foco nos programas computacionais 

utilizados no mercado. Embora alguma disciplina tenha tido 

poucas horas e outras não foram ofertadas como optativa / 

obrigatória (ex. Gestão de Pessoas), as outras disciplinas 

deram uma boa noção do que o mercado exige. 

 Faltam competências como conhecimento básico de softwares, pouca 

vivência empresarial, já que em outras universidades existem alunos 

que estagiam desde o segundo período, realidade essa não possível 

no CEUNES, percebi (na época) certo distanciamento entre 

universidade e empresas, fato que eu acredito ser errado. Ambas as 

instituições deviam andar de mãos dadas. 

 Mesmo com algumas dificuldades que o curso possui, a universidade 

prepara o aluno para o mercado atual, com todas as suas variâncias. 

 As matérias específicas propiciam a base para o que o mercado 

espera de um Engenheiro de Produção. 
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 Ainda não ingressei no mercado de trabalho. Acredito que não 

conseguimos atender às expectativas logo de cara, visto que saímos 

sem nenhuma vivência prática/profissional do curso. Mas, com um 

período de 1 a 2 anos trabalhando, se conseguirmos associar o 

conteúdo que vemos em sala de aula ao trabalho, temos sim um perfil 

muito bom atender ao que o mercado espera de nós. Por isso, acho 

válido além do estágio obrigatório, a realização de mais aulas práticas 

durante a realização do curso. 

 O mercado de trabalho é dinâmico e para atender, o profissional 

também deve ser. 

 Penso que durante o curso deveria ter aulas específicas sobre 

algumas ferramentas necessárias no para atuar: MS PROJECT; 

AUTOCAD; EXCEL. 

 Faltam características comportamentais exigidas em processos 

seletivos e nunca abordadas no curso. 

 Porque o egresso do CEUNES tem um perfil acadêmico e o mercado 

busca um perfil mais profissional, com mais experiência, nem que seja 

em estágios. 

 O mercado de trabalho exige experiência e como o nosso curso é 

integral, dificulta os estudantes de trabalharem durante o curso, 

podendo estagiar somente no último período. 

 Acredito que as Disciplinas do Curso na época não eram suficientes 

para uma formação completa. Por exemplo, o aluno vai fazer o curso 

de Contabilidade Gerencial sem saber o que é o método das partidas 

dobradas; o professor tenta fazer o seu melhor, mas deveria ter a 

Disciplina de Contabilidade Geral antes dela; só fui aprender o 

conteúdo da referida disciplina (Cont. Ger.) quando estudei por conta 

própria. Óptica e Física Moderna só estão na grade por ser uma 

"Engenharia" porque não ajuda em nada no mercado de trabalho. 
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Quais as sugestões ou melhorias você tem a propor para melhorar o curso 

de Engenharia de Produção da UFES/CEUNES? 

 Aumentar quantidade de aulas práticas. Visitas em empresas. 

 Melhorar a relação entre empresa x universidade x estagiário/estudante. 

 Reformular os pré-requisitos das disciplinas. Oferecer maior variedade de 

disciplinas optativas, com preferência para disciplinas práticas. 

 Aumento das atividades laboratoriais e projetos de extensão e consultoria. 

 Ampliar o número de professores com formação na área, e experiências. 

 Sejam mais brutais, desde o primeiro período. Quer reprovar, reprova. 
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 Quer ser um ótimo profissional, leve a sério, estude e passe. Caso 

contrário, repete. Foco em empresas. 

 Conseguir feedback de empresas, problemas reais, palestras com 

profissionais. Trabalhos práticos, mas REAIS, não problemas nada a ver 

que nunca vão ser utilizados na prática. 

 Professores mais específicos na parte final do curso, melhores opções de 

contato para estágio. 

 Focar nas matérias especificas e suas aplicações em cenários reais, 

como por exemplo, na disciplina de DPP com suas visitações em 

empresas. Todas as matérias especificas do curso tem aplicabilidade, 

porém muitas vezes os alunos não enxergam pois ficam garrados em livro 

e teorias. 

 Uma sugestão seria desenvolver mais as outras áreas da Engenharia de 

Produção (tais como, Pesquisa Operacional, Engenharia de Produto, etc.) 

e não só a área de gestão, que é bastante evidente nos cursos de 

Engenharia de Produção do Estado do Espírito Santo. 

 Estimular os alunos a procurarem estágios desde o início do curso; 

Buscara contratação de professores que pretendam realmente residir em 

São Mateus, pois a rotatividade de professores muitas vezes atrapalha o 

andamento de algumas disciplinas; Continuar a levar os alunos a visitas 

técnicas (na minha época fiz várias e isso foi muito importante) ; Buscar 

ao máximo parcerias com empresas da região; Realizar eventos com 

palestrantes de diversas áreas de atuação do Engenheiro de Produção. 

 Cobrar de forma mais pesada os conteúdos específicos; Acabar com 

esses contratos de professores recém-graduados que sabem tanto 

quanto ou até menos que os alunos; 

 Retirar Óptica e Física Moderna' e 'Ciências Humanas e Sociais' da grade 

e incluir Contabilidade Geral e outra disciplina relacionada à Logística. 

 Proporcionar contato frequente com engenheiros formados e atuantes na 

área para se familiarizarem com as necessidades exigidas pelo mercado 

e abordar as máximas possíveis questões práticas para aumentar a 

capacidade de solucionar problemas. 
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 Realizar parcerias fortes com empresas e universidades de outros 

estados/países. Avaliar as necessidades da atual economia e alinhar as 

matérias optativas de acordo com cada deficiência do mercado. 

 Professores mais preocupados em ajudar os alunos, tanto com uma troca 

de experiência profissional como com abertura de matérias. 

 As sugestões que procuram dinamizar o curso de Engenharia de 

Produção da UFES/CEUNES são divulgadas a seguir. 1. Programa de 

estágio ou Central de Estágio; 2. Divulgação de cargos vagos de 

monitoria, iniciação científica e projetos para todos. 2.1 Seleção dos 

melhores Históricos Escolares CR, ou melhor, média na matéria em 

questão, para a vaga. 2.2 Caso o aluno tenha uma ideia, mesmo que 

improvável, pode consultar o professor da área para sua possível 

realização. 

 Mais apoio para os alunos conseguirem estágio e para as empresas 

juniores. Melhoria nas matérias do ciclo específico. 

 Oportunidades de mostrar na prática o que um Engenheiro de Produção 

pode fazer em uma empresa por cada matéria. Estabelecer turno 

específico de aula para facilitar o trabalho, principalmente a partir no 7º 

período. 

 O curso deveria ter alguma disciplina relacionada a softwares e 

programas que são utilizados em empresas de grande porte, fornecendo 

o conhecimento necessário para o aluno. 

20.3. Institucional 
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Quais as sugestões ou melhorias você tem a propor para melhorar o curso 

de Engenharia de Produção da UFES/CEUNES? 

 Alguns pontos chamam a atenção quanto ao curso, como: O uso 

adequado dos laboratórios do curso para aulas práticas. Para isto deve-

se trabalhar para adequar os laboratórios para tal. Desde o início do curso 

os alunos nunca tiveram aulas práticas de segurança, instalações 

industriais, automação, produto, PCP e ferramentas de gestão. A falta dos 

laboratórios, técnicos e equipamentos é um problema sério que o curso 

possui. Somente aulas teóricas não são suficientes para dar o 

embasamento necessário aos alunos para bom desempenho no mercado 

de trabalho. Para mim, este é o problema mais sério que o curso possui. 

Melhorar a distribuição de carga horária das disciplinas. Há muitas 

disciplinas com carga horária de 45 horas. Poderia reduzir o número de 

disciplinas readaptando os conteúdos para disciplinas de 60 horas; A 

questão da monitoria é um problema sério também quanto se trata das 

disciplinas básicas, ressalto que pode estar relacionado às vezes aos 

monitores, mas a parte das vezes são os próprios alunos que não buscam 

as monitorias e acabam por reprovar diversas vezes.  

 Acredito que o Curso de Engenharia de Produção necessita de uma visão 

estratégica em horizontes de curto e médio prazo. O trabalho apresenta-

se individualizado e com sobrecarga de tarefas administrativas. Grupos 

de pesquisa deveriam ser consolidados. Maior engajamento dos 

professores, tolerância com relação às restrições e priorização do 
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trabalho em equipe. Melhor entrosamento e direcionamento nas 

pesquisas conseguindo resultados mais representativos e de interesse 

industrial. 

 Uma aproximação maior com o mercado, tanto para realizar pesquisas, 

quanto para fornecer uma visão prática e real do que acontece fora de 

sala de aula. Penso que o aluno deveria ser obrigado a ter uma vivência 

durante o curso, de no mínimo uma iniciação científica e um projeto de 

extensão, isso lhe daria maior visibilidade do que é ser engenheiro. 

Entendo também que deve haver uma linha pedagógica de ensino, em 

que os professores que ministram aula no curso devam adotar um ciclo 

de aprendizagem comum, como por exemplo: (1) O que? - Explicar o que 

é o assunto abordado; (2) Para que? - Além de explicar teoricamente, o 

docente deve demonstrar como se utiliza e exemplificar dentro da 

engenharia de produção onde aquele assunto pode ser inserir; (3) O que 

acontece se aplicar de maneira errada? E (4) Quais conclusões posso 

tirar dessa aplicação ou abordagem? 

 Salas de professores para atendimento facilitado ao aluno; equipamentos 

laboratoriais para o curso. 

 Proposição de um curso noturno com respectiva ampliação do corpo 

docente e infraestrutura laboratorial. Contratação de pessoal TAE para o 

curso e o CEUNES como um todo. 

 Equipar e criar laboratórios multiusuários; Envio de proposta para criação 

de um mestrado; diminuir os encargos administrativos; Maior Intercâmbio 

e convênios com empresas; melhorar a convivência e parceria acadêmica 

entre docentes; consolidar um grupo de pesquisa no curso. 
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20.4. Alunos 
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Está satisfeito com a instituição em que estuda? 

 Não, falta muita estrutura, até mesmo a empresa de xerox na biblioteca 

(estamos sem). 

 Não, pois tem muitos problemas de infraestrutura e organização para 

pegar matérias etc. 
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 Não. O corpo de professores é insuficiente, muitas matérias importantes 

são ministradas, quando são ministradas, de maneira desleixada. Muitos 

professores minam o estudante, fazendo com que o mesmo tenha medo 

de perguntar, impedindo, muitas vezes, que o mesmo pergunte ou interaja 

dentro da sala de aula. 

 Não, pois por vezes o ensino não é muito valorizado. 

 Sim, pois ALGUNS professores nos motivam a continuar. 

 Tem muito a melhorar, principalmente me estrutura e proatividade dos 

docentes e alunos. 

 Não, falta infraestrutura, principalmente laboratórios. 

 Não, pois a realidade da instituição é desanimadora. 

 Não, pois a burocracia da instituição impede o progresso da instituição. 

 Não, acredito que falta muita compreensão e inovação por parte dos 

professores em melhorar o curso e crescimento dos alunos. 

 Não, falta didática dos professores e maior empenho dos mesmos. 

 Não, em relação à falta de suporte, aos muitos problemas estruturais 

como laboratórios insuficientes, apoio financeiro para auxílio aos alunos, 

grandes burocracias para conseguir disciplinas, etc. 

 Sim, apesar da falta de infraestrutura, o ensino tem qualidade, mas pode 

melhorar. 

 Sim, pela possibilidade de crescimento profissional.  

 Não. Nossa grade curricular é atrasada e incompleta. Nossa carga horária 

grande demais, o que atrapalha os estudantes a terem uma vida saudável 

psicologicamente e fisicamente. A universidade tem grandes 

possibilidades, mas vejo má administração dos nossos recursos por parte 

do Governo e da universidade também. Temos muito que crescer ainda.  

 A culpa não é apenas do Governo, e sim dos alunos também. No entanto 

creio que as insatisfações gerais sejam consequências ligadas em boa 

parte ao sistema defeituoso de educação que o Governo atrasado e sem 

preocupação com a população nos impõe. 

 Não, necessita de melhorias nas partes práticas. 

 Não, pois acredito que a qualidade de ensino do curso poderia ser melhor. 

 Sim, a UFES tem uma qualidade de ensino muito boa. 
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 Não, pois apresenta diversos problemas de estrutura e gestão. 

 Parcialmente satisfeito, a qualidade do conteúdo passado varia muito de 

acordo com o professor da disciplina. Existe carência de espaços e 

estruturas físicas e atividades que tornem a universidade um lugar mais 

atraente para a permanência dos estudantes e aproveitamento do 

campus 

 Sim, o curso me surpreendeu. 

 Não, faltam mais informações sobre o mercado de trabalho 

 Não, alguns professores cobram além do que é necessário e não nos 

mostram a aplicação daquilo que aprendemos. 

 Não, estrutura não é muito boa se você for comparar com outras 

universidades. 

 Não, pois faltam profissionais para ministrar as disciplinas, falta 

laboratório, recursos para nossa área. 

 Sim, boa estrutura e profissionais qualificados. 

 Sim, apesar de falha, a instituição consegue preparar o aluno para o 

mercado. 

 Sim. Em minha opinião, a faculdade oferece as condições mínimas para 

que possamos estudar e nos manter nela. 

 Não. Devido alguns professores que não nos mostram como é a aplicação 

daquilo que aprendemos em sala de aula. 

 Não, pois não existe fiscalização ao trabalho de professor. Assim, existem 

abusos como a utilização do mesmo material para disciplinas diferentes. 

Existem professores que faltam aulas e também professores que cobram 

em um nível incorreto, onde apenas estudar ao máximo não é suficiente 

para aprovação. 

 Não, ainda há muito o que fazer aulas práticas principalmente, estamos 

muito presos aos livros 

 Não, faltam mais recursos direcionados ao CEUNES. 

 Não, muitos problemas relacionados a matérias. 
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Está satisfeito com o corpo docente? 

 Não. Falta de professores e falta de didática de alguns professores, bem 

como falta do interesse em ver o aluno se desenvolver e crescer, e de fato 

aprender. 

 Não, principalmente nas matérias exatas onde percebemos muito 

descaso dos professores que se consideram pesquisadores. 

 Sim, pois nesse semestre estou tendo contato com professores muito 

presentes. 

 Não muito, há professores que precisam mudar os seus métodos de 

ensino e avaliação. 

 Não, pois é insuficiente. 

 Não, tem muito que melhorar ainda. 

 Das especificas sim, do ciclo básico poderia melhorar bastante. 

 Não, não temos engenheiros de produção no corpo docente, não temos 

professores com experiência pratica como engenheiro de produção, a 

metodologia de ensino utilizada é ruim e desatualizada (sugestão: usar a 

metodologia do caso), alguns professores claramente não tem a mínima 

vontade e motivação para dar aula e não oferecem apoio necessário para 

os alunos (acreditam que os alunos têm que se virar sozinhos o tempo 

todo), além de serem muito teóricos e deixarem a pratica e casos reais de 

lado; 

 Não, falta didática e aproximação com os alunos. E também faltam mais 

professores capacitados. 

 Não, pois existem docentes que não conseguem passar o conhecimento 

de uma forma realmente razoável sem a mínima preocupação do que ele 

está ensinando. 

 Não atualmente, mas acredito que irá melhorar. 

 Não, pois não existe harmonia entre o conjunto de corpo docente e 

alunos, é visível a relação ruim que existe entre alunos com os 

professores e principalmente professores com professores. 

 Não. Acredito que as disciplinas devem preparar o aluno para o mercado 

de trabalho, sinto falta de aulas práticas para fortalecer o senso crítico e 

a criatividade. 
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 Não, professores sem didática e alguns não se preocupam com o 

aprendizado do aluno. 

 Em parte, alguns docentes não utilizam dos melhores métodos para 

ensino.  

 Não, muitos dos professores não passam o conteúdo como deveriam. 

 Não. Na verdade, é o meio termo. Acredito que muitos professores faltam 

com educação com os alunos algumas vezes. Isso é até estranho visto 

que a função principal do professor é educar. Além disso, há uma 

ausência de flexibilidade com alguns docentes, isso atrapalha certos 

projetos que poderiam ser desenvolvidos. 

 Não. Falta trazer a realidade do mercado para o curso, uma metodologia 

de ensino diferente 

 Não. Precisa melhorar e muito. 

 Não, há uma deficiência de professores com mais experiência de 

mercado. 

 Não. Pouco profissional. 

 Não, um curso de engenharia de produção, no qual nenhum professor é 

engenheiro de Produção deixa a desejar. 

 Não, faltam professores qualificados para cada área. 

 Não, alguns professores não têm muito preparo. 

 Sim, mas acredito que as aulas poderiam ser melhores. 

 Sim, mas poderiam ter professores formados em engenharia de 

produção. 

 Não. Temos bons professores, no entanto eles estão sobrecarregados. 

Atividades administrativas são para técnicos e administradores, não para 

professores. Grande parte dos professores em geral (substitutos e 

efetivos) aparentam terem escolhido a universidade por incompatibilidade 

com o mercado e também em decorrência da falta de empregos 

disponíveis com a crise. Ser professor de uma universidade deveria ser o 

sonho dourado dos profissionais e pesquisadores (professor é uma coisa, 

ser pesquisador outra!). Para que isso ocorra a universidade deveria ter 

um excelente plano de carreira, estrutura adequado e valorização por 
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parte da sociedade e Governo. Os melhores profissionais deveriam estar 

nela e não os que não querem trabalhar em empresas e não conseguiram. 

 Sei que nem alguns amam o que fazem e possuem motivos pessoais para 

dar aula, mas acima está uma análise geral. Sou grata a aqueles que 

amam o que fazem. Esses me inspiram! 

 Não, existem professores que acham que podem tudo, e que são tudo. 

 Não, pois em alguns momentos senti falta de uma melhor 

contextualização com o mercado de trabalho. 

 Não, muitos professores deixam a desejar para com o aluno. 

 Não, pois em maioria não possui preparo para ministrar uma disciplina. 

 Parcialmente satisfeito, alguns ótimos professores, capazes de transmitir 

o conteúdo da disciplina e proporcionar grande crescimento, o que não 

ocorre em muitos outros casos, já que existem disciplinas levadas com 

níveis de cobrança incompatíveis com o necessário para uma formação 

de qualidade, seja por cobrança excessiva ou por pouca cobrança.  

 Não, acredito que faltam professores; 

 Não, por mais que tenha alguns bons, a maioria não auxilia da melhor 

forma os alunos medianos; 

 Não, alguns professores são pouco qualificados para lecionar certas 

disciplinas específicas de grande importância para a formação acadêmica 

dos estudantes; 

 Não. Ainda falta muito incentivo para os alunos, tanto para evoluir nos 

estudos, quanto para preparação para o mercado de trabalho; 

 Não. Os professores precisam agarrar mais os alunos, eles vão dar aula 

e parece que é por obrigação. Bom, eu sou professor de ensino médio e 

faço de tudo para convencer meus alunos a ingressar em uma faculdade. 

Os professores podiam falar mais sobre o mercado de trabalho, difícil eles 

se interagirem com empresa júnior e eventos que os alunos procuram 

trazer para UFES. Sendo que isso é muito importante para formação 

Acadêmica. 

 Não, faltam docentes e muitos dos que o compõe não estão dispostos a 

ajudar os alunos na vida acadêmica. 

 Sim, bons profissionais. 
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 Não, faltam professores com mais vivência empresarial para repassar 

isso aos alunos. 

 Não, muitos professores, inclusive de específicas, não possuem 

conhecimento para ministrar tal disciplina. 

 Não. Com relação aos professores das disciplinas do curso, existem 

poucos professores da área, alguns dos que dão as matérias específicas 

não possuem uma boa didática e outros. 

 Não levam a sério e nem sequer dão aula. Porém, há exceções. 

 Não. Eles não estimulam os alunos 

 Não, pois faltam profissionais da área de Engenharia de Produção. 

 Não, professores voltados a formar novos professores e não pessoas 

para trabalhar em indústria. 

 Não, pois vejo desleixo, falta de compromisso, soberba e outros por parte 

de uma parte. 

 Alguns usam o fato de serem concursados para fazerem o mínimo 

possível. 

 Sim, apesar de termos bons professores, porém o sistema não ajuda 

muito. 

 Não, muitos docentes são bons, no entanto, alguns professores não 

pensam ou não pretendem desenvolver a real habilidade de cada aluno. 

 Sim, contribuem para minha formação profissional apesar de discordar de 

algumas metodologias. 

 Não, alguns professores não estão tão bem preparados. 

 Não, pois são poucos e se encontram em uma situação de 

acomodamento quanto à situação presente na UFES. 

 Sim, excelentes profissionais. 

As disciplinas específicas do curso satisfazem seu interesse? 

 Sim, pois são legais e eu gosto muito. 

 Sim, somente alguns professores não trabalham a disciplina como 

deveriam. 

 A grande maioria sim, inclusive são ministradas com rigor e dedicação. 

Porém, algumas não são ministradas de forma adequada. 
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 Não, deveria tem mais algumas matérias. 

 Sim, são muito boas, mas alguns pré-requisitos são desnecessários. 

 Não, a teoria é muito importante, porém a prática com softwares 

específicos também, e isto é ignorado pelos professores; a disciplina de 

estratégia organizacional não é atualizada e dada da melhor forma; falta 

uma disciplina de gestão/direção de pessoas (1º período), ou talvez mais 

de uma, como em DPP, com foco em motivação, negociação, oratória, 

gestão de conflitos, linguagem corporal, organização pessoal, liderança, 

etc.; falta uma disciplina de logística; falta uma disciplina de modelização 

de cenários, que utiliza software simples e gratuito (VENSIM); 

PRINCIPAL: falta uma disciplina de simulação de produção (UTILIZANDO 

SOFTWARES ESPECILIZADOS como SIMIO ou FLEXSIM), que pode 

ser até chamada de P.O. 3; marketing deve ser uma disciplina obrigatória; 

a disciplina de SIG deve ser dada com o auxílio de um ERP; higiene e 

segurança do trabalho deveria ser unida à ergonomia; a disciplina de 

economia da engenharia 2 deve ser mais focada no entendimento do 

mercado de ações e bolsas de valores. 

 Em partes, faltam matérias como gestão de pessoas, direito empresarial 

entre outras. 

 Não, as aulas poderiam ser mais práticas e dinâmicas. 

 Sim, no entanto estão desatualizadas a nível nacional. 

 Sim. Principalmente Gestão da cadeia de Suprimentos, gestão e sistemas 

de produção, economia e custos. 

 Não, poderiam ser ofertadas disciplinas mais "úteis" ou alternativas. 

 Em parte, seria interessante serem atuais de acordo com a carência do 

mercado. 

 Sim, gosto dos assuntos trabalhados ainda que de forma não inovadora. 

 Não, muitas agregam muito pouco do modo que são ministradas. 

 Sim, porém a metodologia que está sendo realizado não está agradando. 

Está mais que comprovado que o melhor método de o aluno conter a 

informação segue o seguinte procedimento: 10% apresentação do 

conteúdo, 20% discussão sobre o conteúdo apresentado e 70% prático, 

utilizando ferramentas e estudo de caso, ou até mesmo desenvolvimento 
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de algo prático. Infelizmente, o que temos hoje é quase 90% apresentação 

5% discussão e 5% prático. Claro que existem matérias que são 

praticamente práticas como DPP, mas ainda é muito pouco. Na verdade, 

vejo que os professores não possuem didática, sugeria talvez uma 

reciclagem. Há também a ausência de professores capacitados para 

ministrar as disciplinas oferecidas ofertadas. Possuímos poucos 

professores, muitos possuem carga horária alta. Nenhum professor 

especialista na área. 

 Não. Comparando com a grade de outras universidades a muito que 

acrescentar e também tirar 

 Sim. Mas só em parte. 

 Sim, mas penso que deveriam ter mais disciplinas práticas. 

 Sim, porém poderiam ser melhores ministradas. Muitos professores 

apenas "jogam" a matéria sem se importar se os alunos realmente 

absorveram e sabem aplicar, e não decorar. 

 Não foi suficiente ainda, por estar no início do curso 

 Não. Tem pouca disciplina específica 

 Sim, apesar de achar que algumas matérias optativas deveriam ser 

obrigatórias e que também acrescentar outras. 

 Em partes, muitos professores não estão preparados para lecionarem as 

disciplinas. 

 Não, infelizmente não temos um contato prático com o que foi aprendido 

na teoria. 

 Não completamente. Gostaria de ter a matéria logística, por exemplo, e 

outras matérias como TET, deveriam ser expandidas. Temos disciplinas 

fora do contexto, enquanto outras muito importantes são condensadas em 

uma única matéria. Além disso, muitos softwares que deveríamos 

aprender no curso não são ofertados pela universidade. 

 Sim, as disciplinas me dão uma boa visão teórica. 

 Não, poderíamos ter disciplinas mais específicas direcionadas para o 

aprendizado de um software, por exemplo, Arena e Minitab. 

 Não, gostaria de outras opções. 

 Não, pois não creio que sejam ministradas corretamente. 
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 Sim, mas poderiam ser melhores. 

 Sim, porém não as acho muito efetivas. 

 Não, algumas sim, mas faltam docentes com conhecimento aprofundado 

para transmitir os conhecimentos necessários para a formação 

profissional do aluno, e não existe conhecimento prático das disciplinas 

específicas do curso. 

 Não. Muitas disciplinas são dadas sem muita importância, e que são 

essenciais para a realização de um bom curso. 

 Sim. As especificas eu gosto muito, porém é pouco visto em prática 

mesmo, difícil produção ir para laboratório. Eu particularmente nunca fui 

a uma visita técnica, estou no 6° período e só teve uma visita (eu não 

pude ir), mas é pouco para nós universitários que queremos contato com 

o mercado de trabalho. 

 Sim, acredito que todas as específicas sejam necessárias para a 

formação do meu curso. 

 Sim, as disciplinas específicas me mostram detalhadamente minhas 

possibilidades de atuação. 

 Sim, porém acredito que muitas outras disciplinas devam ser ofertadas e 

que atualmente o mercado em engenharia de produção pede disciplinas 

como Gestão de Pessoas, Logística, Introdução ao VBA, dentre outras. 

 Sim. A meu ver as disciplinas específicas são muito boas. O que falta são 

professores mais qualificados e interessados para lecioná-las. 

 Sim. Em base é o que preciso saber 

 Não, pois muita teoria é cobrada, mas não sabemos como aplicar na 

prática. 

 Não, as disciplinas específicas ficam em segundo plano e as básicas são 

muito puxadas. 

 Sim, porém poderiam haver outras vertentes oferecidas. 

 Em partes sim, as disciplinas são relevantes para o curso, porém 

precisamos de algumas que não estão no curso. Ex: Logística e 

Marketing. 

 Sim, porem faltam algumas importantes como marketing e logística. 

 Sim, pedir apenas mais aplicação à realidade. 
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 Sim, porém senti falta de um aprofundamento prático apesar de DPP I, II, 

III e IV. 

 Não, pois são ministradas sem o domínio do conteúdo especificado. 

 Fazem, mas poderiam existir mais disciplinas da área. 

Os laboratórios satisfazem suas necessidades? 

 Poucos professores nos levam aos laboratórios. 

 Não. Falta de equipamentos nos laboratórios que os tornam com pouca 

utilidade. 

 Sim, não utilizo muito os laboratórios. 

 Não, pois sempre falta computador. 

 Ainda não os visitei. 

 Até o momento, sim. 

 Não, pois os horários disponibilizados para os alunos ou são mal 

divulgados ou não existem. 

 Não. Não possuem nenhum software especializado e deveriam funcionar 

o tempo todo, sem depender de horário de algum monitor. 

 Não, os laboratórios são muitos limitados. 

 Não, pois com três anos como aluno do curso somente estive em 

laboratório em uma única disciplina e por poucas aulas; 

 Não, nem temos laboratório propriamente dito. 

 Em parte, alguns estão abandonados e os que funcionam tem 

computadores sem funcionar. 

 Sim, apesar do pouco uso, eles são bem montados e atendem as 

necessidades. 

 Sim, pois nem os utilizamos, mas poderíamos fazer muitas coisas a mais 

neles. 

 Não, poucos equipamentos e pouca infraestrutura. Não existe programas 

voltados ao curso de produção, além de não ter treinamentos para a 

utilização de poucos programas que possuímos; 

 Não. Falta de manutenção e infraestrutura. 

 Não, são muito precários ainda. 
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 Não, pois há poucos simuladores de máquinas e softwares, por exemplo, 

o que é essencial para o curso de produção. 

 Não, faltam laboratórios. 

 Não. A universidade não tem verba para comprar os softwares que 

deveriam ser dados na graduação, assim os laboratórios perdem grande 

parte do objetivo. 

 Sim, mas deveriam ser melhores utilizados com aprendizado de 

programas. 

 Não, os Laboratórios são mal utilizados. 

 Não, pois estão sucateados. 

 Sim, só utilizamos o laboratório para programação, mas ele satisfaz. 

 Não, poucos professores mostram interesse em utilizar os laboratórios 

junto com os discentes pela falta de conhecimento prático. 

 Sim. Nas aulas em que fiz uso de laboratórios, não vi problemas. 

 Não, não tem quase nada no laboratório. Não vejo os professores 

realmente saber alguma ferramenta da produção e levar no laboratório 

para ensinar bem. 

 Não, há poucos laboratórios e os que já existem são pequenos e faltam 

equipamentos. 

 Sim, são laboratórios com boa estrutura. 

 Não, no meu ponto de vista os laboratórios do CEUNES pecam muito em 

infraestrutura e isso é essencial para qualquer laboratório. 

 Não. Algumas matérias que poderiam ter laboratório, para realizar 

atividades práticas, não possuem. 

 Sim, o laboratório de gestão da produção é ótimo. 

 Não, contribuição ZERO para formação. 

 Não, pois apesar de sua disponibilidade não possuem todos os recursos 

necessários para satisfazerem suas demandas. 

As monitorias satisfazem a sua necessidade? 

 Não, a maioria das vezes não estão presentes e não conseguem explicar 

minhas dúvidas. 
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 Não, pois eu nunca sei quem é, ou em qual horário e local encontrar. Só 

pude usar esse serviço em probabilidade onde a monitora sempre estava 

na biblioteca no horário certo. 

 Não, boa parte dos monitores sequer cumpre horário. 

 Não, pois são muito fracas de conteúdo. 

 Nunca usei monitoria. 

 Sim, porém procuro pouco. 

 Não, existem matérias sem monitores. 

 Não, na prática é como se não existissem. 

 Não. Muitos monitores não se encontram preparados para a monitoria. 

 A única que procurei satisfez em parte, já que o monitor estava no final do 

curso, fora a dificuldade em encontrá-lo. 

 Não, não é muito incentivado e conhecido pelos alunos, usei poucas 

vezes. 

 Sim. As do ciclo de Básico de engenharia atende as necessidades. 

 Sim, na maioria dos casos. 

 Não, acho que a maioria das monitorias não exercem o principal objetivo. 

 Não, pois há várias disciplinas que travam o curso e não tem monitores. 

E os poucos que existem não têm a assiduidade que os alunos precisam. 

Além disso, poderiam ser melhores divulgados. 

 Não, nem mesmo conseguimos encontrar os monitores (principalmente 

das matérias do ciclo básico), quando é de específica, acabamos 

conhecendo a pessoa, o que facilita o contato. 

 Sim, é um projeto que considero vantajoso. 

 Sim, quando existem. 

 Não e nunca frequentei monitoria, pois das disciplinas que preciso não 

tem. 

 Sim, elas sempre sanam minhas dúvidas. 

 Não, pois nem todos os monitores possuem domínio do assunto, e é 

percebido certo desleixo por parte deles. 

 Não, faltam monitorias de algumas matérias. 

 Não, geralmente as monitorias se mostram com conhecimento 

insuficiente para transmitir os conhecimentos para os alunos 
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 Sim. As poucas que frequentei atenderam minhas expectativas. 

 Não, nem todas as disciplinas possuem monitoria 

 Sim, a ampla variedade de horários permite boa acessibilidade. 

 Não, apesar de procurar a monitoria poucas vezes durante minha 

graduação, nas vezes que procurei não fui atendido. 

 Sim. Os monitores estão preparados. 

 Não, não tem monitoria em matérias importantes como Álgebra Linear, 

Ótica e Ciência dos Materiais. 

 Não, pois diversas matérias que geram muitas dificuldades não possuem 

disponibilidade de monitores. 

Os eventos que acontecem no campus, no seu ponto de vista, são 

proveitosos? 

 Sim, para mim. Mas vejo que uma grande maioria não os aproveita como 

deveria. 

 Sim, muito proveitosos. 

 Sim. O pessoal se envolve bastante. Eu também gosto 

 Não, são poucos os eventos. 

 Quando ocorrem satisfazem. 

 Nunca participei de eventos. 

 Eventos relacionados a engenharia de produção não existem, somente 

quando são realizados pela empresa júnior (sendo que não deveria ser 

sua função). 

 Sim, porém deveria ter um melhor incentivo de alguns professores. 

 Nem todos, devido ao conflito de horário com aulas, e a falta de 

mobilidade para ir até a UFES de Guriri. 

 Sim, na maioria das vezes cria uma motivação. 

 Sim. Devem ser realizados com maior frequência e diversidade. 

 Não possuem incentivo da universidade, tendo pouca adesão de 

universitários. 

 Alguns sim, outros nem tanto. Depende muito do assunto abordado 

durante o evento e do período em que ocorre. 
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 Falando de eventos de produção, não dá para dizer por que na verdade 

não tem. Quanto aos outros eventos é até válido sim, principalmente a 

semana da engenharia. 

 Sim. Participei e sou grande fã dos eventos. 

 Sim, não de extrema importância e deveriam ser mais valorizados pela 

faculdade. 

 Sim, o campus está tentando trazer mais empresas para a universidade, 

e isso é bom para o curso. 

 Não. Falta participação de alunos e apoio dos professores. 

 Em partes, há poucos exemplos de eventos para o nosso curso e os 

professores não apoiam os eventos que existem. 

 Não, muitos eventos não são bem preparados. E têm baixa qualidade de 

conteúdo. 

 Sim, oportunidade de grandes aprendizados. 

 Sim, pois ouvimos experiências de pessoas que estão no mercado de 

trabalho. 

 Não, pois os professores não nos apoiam. A maioria não libera para os 

eventos, prejudicando muito a participação dos discentes. 

 Sim, mas poderiam ter mais eventos. 

 Sim, porém existe espaço para mais, assim como maior divulgação. 

 Sim, agregam conhecimento. 

 Não, há pouca interação entre os alunos. 

 Não, quando são realizados pode se tirar algum proveito, mas deveria ser 

realizado mais eventos e ter um apoio maior para trazer pessoas 

diferenciadas para passar conhecimento para os alunos. 

 Sim. Com certeza, na maioria dos eventos faço questão de participar. A 

cada evento que eu vou aprendo algo novo e isso aumenta meu ânimo 

para continuar na faculdade estudando. 

 Sim, os eventos são de grande importância para aprender novos 

conhecimentos e saber do mercado de trabalho. 

 Sim, pois proporciona ao universitário contato direto com o real mercado 

de trabalho. 
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 Não, mas acredito que muito disso acontece pela pouca participação dos 

alunos e professores. Acredito que o evento seria muito mais proveitoso 

se houvesse uma participação em massa de alunos e professores para 

que os temas dos eventos pudessem ser discutidos posteriormente. 

 Sim. Acontecem muitas palestras boas. 

 Sim, esse contato com o exterior é fundamental, mas ainda tem que ter 

mais. 

As Empresas Juniores do campus são importantes no seu ponto de vista? 

 Sim, muito. 

 Sim, não só para desenvolvimento pessoal dos alunos, mas também para 

desenvolver o meio. 

 Sim, a Zetta me faz aprender muito mais na prática do que muitas 

matérias na sala de aula. 

 Sem contar que a integração com Adapti e Energy às vezes me faz 

entender um pouco do curso deles (computação e química/petróleo). O 

movimento empresa júnior tenta mudar alguns problemas no campus para 

melhorar a vida acadêmica de todos. 

 Sim, fundamental para o desenvolvimento e aplicação dos 

conhecimentos. 

 Sim, elas contribuem para o desenvolvimento dos estudantes. 

 Sim, muito, nos dá outra visão. Às vezes aprendo mais na prática que na 

teoria. 

 Muito importantes, pois funcionam como ponte para o mercado de 

trabalho. 

 Muito. Deve haver uma interação e participação maior por parte dos 

professores, que não estão nem aí para a Zetta. 

 Sim, é uma oportunidade de se capacitar dentro da Universidade para o 

mercado de trabalho. 

 Sim. Crescimento profissional e empresarial. 

 Sim. Para fortalecer a cooperação. 

 Sim, muito importante para o desenvolvimento do aluno tanto acadêmico 

quando profissional. 
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 Muito, são, em minha opinião, o melhor projeto para se desenvolver na 

faculdade no momento. E parece que a faculdade não reconhece o 

potencial que existe ali. Seria interessante esse maior apoio, para que os 

jovens se interessem e se desenvolvam para o mercado de trabalho. 

 Sim, são formas de aplicar e conhecer outras práticas que não vemos na 

faculdade, além de aumentar a rede de contato, o aprendizado com 

oratória, liderança, gestão, entre outros. 

 Mais do que importante. É dentro da Empresa Júnior que o aluno 

consegue aplicar de maneira prática, o que está sendo "ensinado" na sala 

de aula. É dentro da empresa júnior que o aluno tem a noção da 

dificuldade que o mercado proporciona, em relação a todos os aspectos: 

relacionamento, entrega de atividades, dificuldade de lidar com o 

mercado, enfim, é dentro da empresa júnior que o aluno tem realmente 

contato com as empresas. Além disso, o movimento busca desenvolver 

profissionais diferenciados para o mercado e cidadãos que queiram 

mudar o Brasil, pois dentro do movimento ocorrem vários eventos de 

capacitação tanto pessoal como profissional, além de treinamentos em 

que membros mais próximos de formar proporcionam para os membros 

mais novos no curso. E infelizmente, temos pouquíssimo apoio dos 

professores e pouca valorização desse movimento. E isso, não foi por 

falta de incentivo de alunos. Vejo na Empresa Júnior uma ótima 

oportunidade para qualquer estudante, e esse movimento deve ser mais 

valorizado e respeitado pelos nossos professores e pela instituição. 

 Sim. Acredito que se tivessem apoio iam formar profissionais 

diferenciados. 

 Sim. Muito importantes para interface universidade/mercado de trabalho. 

 Sim, você já ter início no mercado de trabalho. 

 Sim é muito. Elas têm contribuído muito mais que as salas de aula. 

 Sim, não só elas como outras organizações estudantis que envolvem 

alunos do CEUNES. 

 Com certeza, é um fator diferencial no desenvolver do aluno. 

 Sim, é uma das poucas formas de desenvolvimento que o universitário 

encontra dentro da Universidade. 
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 Nunca participei, no meu ponto de vista são importantes para quem 

participa. 

 Sim. Elas suprem uma deficiência do sistema atual de educação. 

 Sim, ajudam a conhecer o meio empresarial. 

 Sim, extremamente importantes. É uma excelente forma de contextualizar 

o que aprendemos em sala de aula, ou deveríamos aprender, com o 

mercado de trabalho lá fora. 

 Sim, elas são uma oportunidade de experiência para ingressar no 

mercado de trabalho.  

 Sim, pois fornecem uma experiência prática em termos de aplicação de 

conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

 Sim, mas não ajudam àqueles que não participam, são úteis para os 

membros 

 Sim, pois elas colocam em prática o ensino transmitido nas salas de aula 

pelos professores e importantes para trazer eventos importantes para o 

aprendizado do aluno. 

 Sim. Não faço parte de nenhuma, mas acredito que seja importante para 

aprender a lidar com pessoas e adquirir experiência no que desenvolve 

dentro dela. 

 Sim. As pessoas que participam das empresas juniores têm um diferencial 

enorme, são mais organizadas, se preocupam mais com a faculdade, 

estão mais em contato com o mercado de trabalho antes da formação 

acadêmica. Além de proporcionar uma visão melhor sobre as questões 

sociais do mundo. 

 Sim, pois preparam os universitários para o mercado de trabalho. 

 Sim, muito, uma vez que possibilitam certa vivência empresarial, com 

situações que não temos acesso apenas ficando dentro das salas de aula. 

 Muito, as empresas juniores são capazes de desenvolver e aprofundar o 

senso crítico dos alunos. Muito do que é aprendido em sala de aula não 

é posto em prática e sendo assim, a empresa júnior contribui para que 

consigamos usar em empresas o que é visto em sala de aula. 

 Sim. É a melhor oportunidade de aprendizado da universidade. 
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 Sim, grande parte do que aprendi em sala de aula pude colocar em prática 

na EJ. 

 Sim, ajudam no desenvolvimento do aluno. 

 Sim, tanto pela questão de aplicação do conhecimento, mas também 

questão de visibilidade. 

Você já realizou ou está realizando algum projeto? Se sim, qual a sua área 

de pesquisa? 

 Sim, pesca. 

 Sim. Estou realizando o projeto do sistema de estabelecimento de 

processos de compras da UFES. 

 Não. Mas quero muito. Uma iniciação científica, uma pesquisa, escrever 

um artigo, uma postila, um livro. 

 Sim, ciências naturais. 

 Sim, desenvolvimento de produto. 

 Não, mas pretendo em futuro próximo. 

 Sim, uso de fontes de energias sustentáveis. 

 Sim, economia. 

 Empresa júnior apenas. 

 Sim, estou realizando na área de pesquisa operacional. 

 Não, não gosto muito da área de pesquisa. Mas futuramente pretendo 

fazer. 

 Sim. Engenharia da qualidade. 

 Não, nunca tive interesse. 

 Consultoria dentro de Empresa Junior, como viabilidade econômica de 

projeto. 

 Sim, participo de projetos da EJ a qual sou membro, desde projetos 

sociais a profissionais. 

 Não, mas pretendo. 

 Sim, infraestrutura. 

 Realizei dois projetos de Iniciação Científica. Ambos na área de 

capacidades administrativas. 
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 Sim, realizei projetos no intercambio, na área de PCP (previsão de 

demanda e planejamento da produção). 

 Estou ingressando na área de manutenção para o desenvolvimento de 

um projeto com os barcos da comunidade pesqueira em locais do norte 

do estado. 

 Não, participo apenas do PET Prod Bio. 

 Não, estive em um projeto, mas tive que sair, pois tive muitas disciplinas 

que dificultavam as condições do projeto. 

 Não, um projeto de pesquisa não, participo de um projeto social apenas. 

Inclusive estou querendo fazer uma iniciação cientifica, mas vejo muito 

vago sobre esse assunto em sala de aula, muito vago mesmo. 

 Sim, sustentabilidade. 

 Estou realizando o projeto de TCC na área de pesca. 

 Não. Nunca tentei 

 Já realizei projeto de extensão. 

Sugestão e melhorias para o curso de Engenharia de Produção 

 Melhoria no método de aula de alguns professores, tanto no ciclo básico 

quanto específico. Precisamos de aulas dinâmicas, que vão nos preparar 

para o mercado de trabalho. 

 As matérias do ciclo básico deveriam ter maior relação com as 

específicas, como Probabilidade e Estatística que não oferecem todos os 

conteúdos que são necessários para outras matérias específicas. 

 Grade curricular mais voltada às necessidades do mercado de trabalho e 

da profissão. 

 Disciplinas ministradas por professores com experiência de chão de 

fábrica e que realmente saibam a real utilização do conteúdo passado em 

sala de aula. 

 Mais professores com uma boa didática e experiência no mercado de 

trabalho, além de disciplinas menos "amarradas" umas com as outras. 

 Em relação ao currículo do curso: tirar matérias exatas trancando 

específicas, isso atrasa o curso dos alunos. Em relação aos professores: 

abertura e concurso para professores da área, estamos tendo matérias 
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com pessoas que não são da área, isso faz o aproveitamento da matéria 

ser menor. Em relação ao Centro Acadêmico: incentivar os alunos a 

correrem atrás dos seus direitos. Em relação aos horários das matérias: 

observar onde há maior número de reprovados e tentar não colocar essa 

matéria batendo com as outras. 

 Uma sugestão é modificar a grade das físicas, pois acho interessante tirar 

a matéria de ótica que não tem em produção em outros lugares. Alguns 

pré-requisitos não fazem sentido algum e só atrapalham o andamento do 

aluno para finalizar o curso. Já outros são essenciais, então não devem 

retirar todos. 

 Acabar com alguns pré-requisitos e atualização de disciplinas, 

visualizando a situação econômica da região. 

 Mudança de algumas matérias na grade curricular, melhorar a 

metodologia de ensino de vários professores e pesquisa é uma das áreas 

que vê ser mais explorada na Eng. De Produção. 

 É preciso gerar um ambiente com mais liberdade para os estudantes, sem 

que tenhamos medo de perguntar ou errar respostas que os professores 

nos fazem em sala de aula, afinal, este é o momento de errar e aprender. 

Desenvolver políticas e punições justas para os alunos que usam de 

meios fraudulentos (colas) para passar em disciplinas, bem como o 

desenvolvimento de um método avaliativo mais justo, trabalhos em 

grupos grandes não funcionam, alguns fazem e os outros "encostam" e 

acabam sendo aprovados. Inclusive, fiz uma disciplina em que o trabalho 

era a única forma de avaliação, eu falei para o professor que determinada 

aluna não havia feito nada, ela sequer foi apresentar o trabalho e, mesmo 

assim, a mesma foi aprovada com a mesma nota do restante do grupo. 

As provas, algumas vezes não condizem com o que foi dado em sala. É 

preciso sim manter o rigor, porém é preciso ser justo. Aproveito para 

deixar um elogio a Professora Gisele, extremamente rigorosa, porém ela 

é justa em mesmo nível. 

 Melhorar alguns professores, ALGUNS. Outra coisa é dar mais exemplos 

na prática, usar mais os laboratórios e entre outras coisas. 
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 Melhoria no currículo do curso, mais apoio às empresas Juniores, mais 

eventos para o curso, uma comunicação melhor entre os alunos 

professores e a universidade. 

 Melhorar a grade curricular, com novas matérias específicas e tirar 

algumas desnecessárias. Estreitar a distância entre a UFES com as 

empresas. 

 Aulas mais dinâmicas. 

 Modificação do currículo do curso com base na necessidade de mercado; 

Substituição de Programação 2 para uma disciplina de Excel 

intermediário/avançado; Substituição da disciplina de ótica e física 

moderna para Planejamento e Controle da Produção II de modo a tratar 

assuntos com maior pontualidade; Substituir a disciplina de Ciência dos 

Materiais para projetos de materiais de forma a desenvolver produtos 

conforme especificidades do material utilizado apresentando 

características do material utilizado; Maiores quantidades de matéria de 

caráter socioambiental; Maiores quantidades de disciplina de Pesquisa 

Operacional (com o uso de simulações realizados dentro do campus, 

auxiliando os alunos com os softwares existentes); Retirada de 

"desnecessários" pré-requisitos, maior didática dos professores, buscar 

recursos para montar laboratórios, oferta de disciplinas alternativas como 

por exemplo softwares usados na gestão. 

 Acredito que ainda tem muitas coisas a melhorar como, por exemplo, 

atualização dos docentes em relação aos assuntos abordados em sala de 

aula, ementas que não são dadas, pré-requisitos não condizentes com as 

disciplinas, fornecimento de mais projetos de pesquisa para os alunos, 

entre outros. 

 Mais prática e empenho do corpo docente. 

 Valorização e mais apoio a Empresa Júnior, aquisição de softwares 

referente às matérias ofertadas no curso, equipar os laboratórios, 

adicionar matéria de logística, retirar da ementa matérias que não 

agregam valor ao curso que podem ser substituídas por outras mais 

importantes, reavaliar e modificar o método de ensino realizado por 

alguns professores atualmente, promover mais eventos/treinamentos 
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para os alunos do curso de engenharia de produção, contratação de 

professores especialistas e formados no curso. 

 Melhorar os professores (muito teórico e pouco prático), estrutura dos 

laboratórios e investimentos em softwares para o desenvolvimento de 

simulações. 

 As disciplinas que possuem aulas práticas deveriam realmente realizar 

essas aulas, porque a prática traz um aprendizado muito além da sala de 

aula. Sugiro que as disciplinas de Diagnóstico do Processo Produtivo 

sejam mais valorizadas, porque são disciplinas que o aluno consegue 

colocar na prática o que aprenderam em sala. 

 Mais disciplinas voltadas para a prática no mercado, mais parcerias em 

projetos com empresas. 

 Professores mais humanos. Falta habilidade de lidar com pessoas. 

 Acredito que a grade das matérias pode ser melhorada, assim como os 

pré-requisitos estabelecidos. Os métodos de avaliação dos professores 

costumam ser condizentes, porém algumas vezes uma turma inteira vai 

mal na prova e não temos a quem recorrer (que deveria ser o setor 

pedagógico, que a UFES não tem). Além disso, nós alunos quase nunca, 

salvo pouquíssimas exceções, temos o direito a segunda chamada de 

prova, não acho que faltar a prova porque não estudou seja um motivo 

para segunda chamada, mas por motivos como doença, internações e 

outros casos, que sejam conversados e acordados, possam ser motivos 

para uma segunda chamada, mas o aluno sempre que perde uma prova 

já tem que fazer a final. 

 Primeiro: Contratação de professores qualificados para cada área, e que 

apoiem os eventos do campus. Segundo: Utilização dos laboratórios para 

que os alunos possam se desenvolver além do que aprendem na teoria. 

Terceiro: Professores que não sabem lecionar a matéria, não deveriam 

pegar a matéria. Quarto: Professores devem incentivar os alunos a 

participar de empresas juniores ou alguns outros projetos. 

 Minha sugestão é aumentar a quantidade de aulas práticas. 

 Incluir disciplinas que abrangem o mercado de trabalho local, como papel 

e celulose.  
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 Mudar a grade curricular e carga horária para os alunos terem mais tempo 

de estudar e de viver. 

 Conversar com os professores, para mostrar como fazer uma avaliação 

da melhor forma possível, sem desmerecer os alunos. 

 Disciplinas com aprendizado de programas e maior uso de laboratórios, 

como Arena, Minitab, Project. Melhor adequação das disciplinas 

específicas com o mercado de trabalho 

 Melhor contextualização do ciclo básico com as disciplinas específicas. 

 Rever os pré-requisitos das matérias. 

 Criação de um espaço para vivência de alunos de Engenharia de 

Produção, onde possam ter a interação facilitada com outros estudantes 

do mesmo curso, afim de trocar pontos de vista, aprender com as 

experiências de colegas e tornar mais atrativo o meio acadêmico, fazendo 

com que tenham maior participação na universidade como um todo.  

 Ter matérias específicas relacionadas à gestão de pessoas. Algumas 

matérias do ciclo básico, a meu ver, são desnecessárias, por exemplo, 

Ótica. 

 Ter matérias ligadas a empreendedorismo. 

 A principal melhoria necessária é nas disciplinas ofertadas, mais 

professores, mais matérias específicas e mais contato com profissionais 

formados, mais prática nas disciplinas específicas, melhorar a grade do 

curso e pré-requisitos de algumas matérias, selecionar professores com 

qualificação especifica para as disciplinas profissionais do curso, neste 

caso aumentando o quadro docente do curso, fazer mudança na grade 

curricular do curso, retirando disciplinas desnecessárias do ciclo básico e 

incrementando disciplinas específicas no curso. Além disso, deve ter 

professores capacitados para utilizar os laboratórios e ampliar o número 

de laboratórios. 

 Melhoria na didática dos professores. Temos muitos professores 

capacitados, mas que não sabem passar o conhecimento para os alunos, 

dificultando o aprendizado e contribuindo para o desinteresse nos 

estudos. 
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 Mais aulas práticas em laboratório, mais visitas técnicas (pois o 

engenheiro de produção tem o espirito de empreendedor, liderança e 

entre outros) e conhecer as empresas irá ajudar muito. Criar eventos 

internos para os alunos da produção, trazer mais iniciação cientificas para 

os alunos. 

 Eliminar algumas disciplinas do ciclo básico, como Ótica, Equações 

Diferenciais, Algoritmos Numéricos. Eliminar os pré-requisitos de algumas 

disciplinas. Aumentar e construir mais laboratórios com mais 

equipamentos. Aumentar o corpo docente, corrigir a grade curricular, 

criação de novos eventos e mais professores que sejam realmente da 

nossa área. Revisão do currículo do curso para retirar matérias que não 

agregam valor algum à formação, por exemplo, Física Experimental 2, 

que, ao meu ver, deveria pelo menos ser feita ao mesmo tempo que as 

físicas teóricas as quais ela aborda, uma vez que quando chegamos na 

experimental a chance de já ter esquecido boa parte da teoria é muito 

grande. Mais facilidade em assuntos burocráticos tais como quebra de 

pré-requisito, visto que na grande maioria dos casos o tal pré-requisito 

não faz diferença nenhuma na matéria, e isso só serve para atrapalhar e 

atrasar a vida dos estudantes. Mais flexibilidade dos professores para 

questões de estágio, visto que estamos estudando com a finalidade de 

conseguir um emprego, e se o estágio é a melhor porta de entrada no 

mercado de trabalho, os professores devem ser flexíveis e tentar ajudar 

os alunos, não os atrapalhar a conseguir conciliar o estágio com a 

conclusão do curso. Mais abertura para que os estudantes possam opinar 

na definição do horário das matérias, e ao menos que as matérias dos 

últimos períodos sejam concentradas em um período para que seja mais 

fácil realização de estágio. 

 Acredito que algo que deva ser tratado com prioridade seria a contratação 

de professores formados em Engenharia de Produção para trazer mais 

qualidade para nosso curso. Além disso, algumas matérias específicas 

como Gestão de Pessoas, Introdução ao VBA e Logística devem ser 

incluídas na grade do curso. Por fim, acredito também que devam ser 

trabalhadas algumas competências no estudante como liderança, 



 

70  
 

trabalho em equipe, que são competências básicas que toda empresa 

sempre busca no profissional. 

 Precisamos de professores do ciclo básico que expliquem como utilizar 

na prática aquilo que é aprendido na teoria, em sala de aula. 

 A metodologia utilizada pelos professores deveria formar alunos para 

atuar na indústria, troca de alguns professores há muitas, mas o principal 

é a melhoria do conhecimento prático, pois conceito tem nos livros e não 

precisa ser universitário para adquirir. Importante também a reconstrução 

da grade do curso mais aplicação do conteúdo dado, profissionais com 

maior disponibilidade para atendimento externo a aula. 

 Aproximar o curso com o setor privado. 

 Matérias sobre Design de Marketing, Lean Thinking. 

21. Mesa Redonda 

Seguindo a programação pré-estabelecida, foram realizadas três categorias de 

mesas redondas ao longo de dois dais. No primeiro dia foram realizadas a mesa 

redonda com empresas, no turno matutino, e mesa redonda com egressos, no 

turno vespertino. Já no segundo dia foi realizada a mesa redonda com os 

docentes. 

21.1. Mesa Redonda: Empresas 

Os principais pontos abordados pelas empresas e os presentes no evento foram: 

21.1.1. PERFIL DO PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO DESEJADA 

PELO MERCADO. 

 Equilibrar carga teórica/técnica com a prática;  

 Adaptabilidade, ou seja, conseguir adaptar-se a novos desafios; 

 Criatividade; 

 Atitude ética, corporativa e colaborativa;  

 Perfil generalista; 

 Proatividade; 

 Conhecer a si próprio, podendo, assim, alinhar-se aos valores da 

empresa; 
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 Qualidade nas experiências;  

 Visão e percepção de mercado;  

 Gostar de desafios;  

 Buscar melhoria continua;  

 Buscar inovação; 

 Visão sistêmica;  

 Multifuncionalidade. 

21.1.2. ESTRATÉGIAS PARA O ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO. 

 Aproveitar oportunidades, como projetos de pesquisa, intercâmbio, 

estágio, visitas técnicas, laboratórios;  

 Ser capaz de deixar clara a ideia que quer transmitir;  

 Saber lidar com pessoas e equipe;  

 Aptidão em liderança;  

 Raciocínio lógico e rápido;  

 Preocupação com a imagem;  

 Ser/estar flexível;  

 Domínio de língua estrangeira;  

 Rede de relacionamentos;  

 Segurança em si;  

 Cuidado com o currículo; 

 Network; 

 Conhecimentos em: ERP, Excel. 

21.2. Mesa Redonda: Egressos 

No que diz respeito à segunda mesa redonda, realizada com egressos do curso 

de Engenharia de Produção e os presentes no evento, os principais pontos 

abordados pelas empresas e os presentes no evento foram: 

21.2.1. HABILIDADES E COMPETÊNCIAS QUE FORAM IMPORTANTES. 

 Identificação e resolução de problemas; 

 Liderança; 

 Gestão e visão sistêmica; 
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 Raciocínio lógico e crítico. 

21.2.2. HABILIDADES E COMPETÊNCIAS QUE FALTARAM.  

 Vivência prática;  

 Gestão de pessoas;  

 Automotivação. 

21.2.3. DISCIPLINA QUE FALTARAM.  

 Logística; 

 Marketing; 

 Programação voltada para VBA; 

 Optativa voltada para uma área mais especifica para qualidade. 

21.2.4. MAIORES DESAFIOS. 

 Visão sistêmica, logística e qualidade; 

 Leiaute de processo. 

21.2.5. EXPERIÊNCIAS QUE GERARAM RESULTADOS POSITIVOS. 

 Tentou levar à prática alinhada a teoria em uma disciplina;  

 Empresa júnior – desenvolvimento pessoal em relação à transmissão 

de ideias;  

  Disciplina de PCP, desenvolvimento pessoal em relação a forma de 

agir e postura, empresa júnior;  

 Gerenciamento de cadeias de suprimento e GQT, empresa júnior, 

inglês, Excel e VBA, cursos extracurriculares; 

 DPP, contato com a realidade. 

21.2.6. EXPERIÊNCIAS QUE IMPEDIRAM DE GERAR RESULTADOS POSITIVOS. 

 Faltam ser implementadas atividades que trabalhem habilidades 

pessoais;  

 Falta de uma abordagem voltada à gestão de pessoas;  

 Falta de utilização de softwares específicos de desenho técnico. 

21.2.7. OPINIÃO SOBRE O CICLO BÁSICO. 

 Dar mais valor ao ciclo específico e menos ao básico;  
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 Melhorar em relação à disciplina de desenho técnico;  

 Miscigenação do ciclo básico;  

 Ajudou no raciocínio lógico. 

21.2.8. OPINIÃO SOBRE O CICLO PROFISSIONAL. 

 Melhorar a dinamização das disciplinas;  

 Faltaram visitas técnicas;  

 Melhorar a parte prática;  

 Aumentar estágio obrigatório. 

21.2.9. OPINIÃO SOBRE OPTATIVAS, INICIAÇÃO CIENTIFICA, MOVIMENTO 

EMPRESA JÚNIOR, LABORATÓRIOS E INTERCÂMBIO. 

 Fundamental para o crescimento pessoal, bem como familiarização 

com seus gostos;  

 Associam à prática; 

 Grande burocracia no estágio. 

21.3. Mesa Redonda: Docentes 

Seguindo a programação, a mesa redonda com os docentes foi realizada no 

turno matutino do segundo dia de evento. Dessa forma, em relação à mesa 

redonda, os principais pontos abordados pelos docentes e os presentes no 

evento foram: 

21.3.1. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES. 

 Aumentar número de disciplinas optativas;  

 As cargas horárias das disciplinas deveriam ser maiores, em 

alguns casos; 

 Ver mais a disciplina de Ética; 

 Integração entre as disciplinas;  

 Melhorar disciplinas na área de relação com pessoas; 

 Modernização das disciplinas, como: Dinâmica de sistemas, 

métodos dentro de Pesquisa Operacional, que poderiam ser como 

optativas;  

 Curso pouco preparado na área de serviços; 
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 Pouco buscado na área de serviço; 

 Gestão de pessoas; 

 Área de direito dos trabalhadores deficitária. 

21.3.2. ESTRUTURA CURRICULAR. 

 Rever alguns pré-requisitos. 

21.3.3. CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS. 

 As cargas horárias das disciplinas profissionalizantes são 

relativamente baixas; 

 Legislação “atrapalha”. 

21.3.4. LABORATÓRIOS. 

 Carência grande de laboratórios; 

 Muita burocracia para a aquisição de bens para os laboratórios;  

 Faltam equipamentos. 

21.3.5. ENVOLVIMENTO DOS DISCENTES. 

 Falta proatividade em relação à “pré-conceito” para aula. 

22.  Grupos de Trabalho 

22.1.  Professores responsáveis: Osmar Chévez e Marielce Tosta 

22.1.1. CONTEXTO EDUCACIONAL 

 Adequar à ementa da disciplina de Ciências Humanas e Sociais, para 

tratar os aspectos econômico, social, cultural e político. Tratar os temas 

de maneira de transversal durante as disciplinas do curso. 

22.1.2. OBJETIVO DO CURSO 

 Está coerente e adequado com a grade curricular com a formação de um 

profissional de perfil técnico; 

 Incluir nos objetivos do curso, não só o perfil técnico, mas o perfil gerencial 

do engenheiro de produção (incluindo recursos humanos). 

 Modificar a grade curricular de forma a incorporar disciplinas ou adequar 

ementas das disciplinas para abordar esses temas. 
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22.1.3. PERFIL DO PROFISSIONAL EGRESSO 

 Questionários dos egressos; 

 Criar mecanismos que permitam acompanhar a atuação profissional do 

egresso; 

 Grupo com ex-alunos para troca de informações e experiências; 

 Separar um tempo para explicar aos calouros sobre todas as atividades 

do curso de engenharia de produção, falar sobre pré-requisitos, atividades 

complementares, principais atividades que podem fazer no curso.  

22.1.4. ESTRUTURA CURRICULAR 

 Problema de professores: se não tem professores qualificados, não 

podemos alterar o que é passado, ou incluir um assunto, por exemplo. 

 Discutir com DMA para direcionar mais a disciplina ao curso de produção 

(uma turma só com produção) – separar as turmas é fundamental; 

 Ver a possibilidade de uma disciplina introdutória ao cálculo 1 (pré-

calculo, matemática básica); 

 “Ano Básico”: não continua no curso se não consegue passar do ano 

básico. 

 Sugestão de um professor do DCN em retirar ótica do curso de produção 

pois não tem necessidade; 

 Juntar teoria com prática em mesma disciplina (ex: física mecânica e física 

experimental 2); 

 Diminuir disciplinas básicas menos relevantes para o curso e adicionar 

disciplinas específicas como logística, gestão de recursos humanos, e 

disciplinas necessárias como o “pré-calculo”. 

22.1.5. CONTEÚDOS CURRICULARES 

 Cálculo 1: conteúdos relacionados à engenharia (taxas relacionadas, 

otimização); 

 Programação 1: mudar para linguagem de Excel; 

 Programação 2: VBA (Visual Basic); 

 Química: adição de laboratório como no curso de Engenharia de 

Computação; 

 Introdução: adicionar tópicos falando sobre o curso em si; 
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 Fundamentos de mecânica clássica: intercalar com aulas práticas; 

 Desenho técnico: incluir AutoCAD; 

 Probabilidade: aplicar mais ao curso, mudar a carga horária e/ou incluir 

outra disciplina (Estatística 1 e 2); 

 4º período – jogar para frente algumas disciplinas, pois fica pesado para 

o aluno ter ótica, ciência dos materiais, EDO, etc.); 

 Planejamento e controle de produção: mais atividades práticas; 

 Engenharia de processos: ajustar ementa (operações unitárias); 

 Engenharia do meio ambiente: revisar ementa; 

 Sistemas integrados de gestão: ver ERP, SAP, etc.; 

 Técnicas e economias de transporte: sugestão de dividir em técnicas e 

economias de transporte e logística; 

 DPP 4: ajustar o pré-requisito (está Projetos e é aplicado PO2); 

 Gestão de desenvolvimento do Produto: revisar como é dado; 

 Optativa de Certificações. 

22.1.6. METODOLOGIA 

 Criar padrão metodológico que se adeque às características de cada 

disciplina. 

22.1.7. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 Redução de carga horária mínima para matrícula no estágio. 

22.1.8. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 Atividade complementar conta desde o primeiro período; 

 Aproveitamento das atividades complementares assim como de 

disciplinas é feito. (Em casos de troca de curso, por exemplo). 

22.1.9. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 Artigo científico aprovado em revista conta como TCC 1 e 2, e dispensa 

apresentação em banca do mesmo. 
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22.2.  Professor responsável: Rodrigo Randow 

22.2.1. APOIO AO DISCENTE  

 Atividades de nivelamento e monitoria: 

o Falta de disponibilidade de monitores (horário e local de 

atendimento);  

o Falta de comunicação entre orientador e professor de outras áreas 

e divulgação para horários de monitoria; 

o O programa de tutoria não funciona como deveria funcionar. 

 Atividades complementares:  

o Eventos: o apoio para realização é parcial e enfrenta problemas, 

nem sempre de cursos externos a esse, mas às vezes o próprio 

curso sofre resistências; 

o Centro acadêmico: apesar de ainda estar em fase de consolidação, 

pode-se perceber que a participação dos alunos é fraca; 

o Intercâmbio: depende muito mais do interesse do aluno do que o 

próprio curso; quando necessário o curso não se opôs ao 

intercâmbio. 

22.2.2. AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

 A questão da avaliação do curso é falha, visto que apenas uma avaliação 

foi realizada em 5 anos. Talvez fosse o caso de sugerir que outras formas 

de avaliação interna fossem aplicadas, tanto para infraestrutura, quanto 

para conhecimento. 

22.2.3. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS NO PROCESSO 

DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 Quanto à comunicação pessoal não existe problema, porém deveria haver 

uma padronização quanto á resposta de mensagens e e-mails por parte 

do professor. Além disso, o portal do aluno é uma ferramenta que poderia 

integralizar todas as informações trocadas entre professor e aluno e o 

diário de classe poderia ser usado com mais frequência; 

 Falta também a utilização de ensino e aprendizagem fora de sala de aula, 

ou seja, cumprir parte da avaliação extraclasse, online, etc. 
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22.2.4. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 O único método de avaliação existente é do aluno com o professor para 

que a metodologia de ensino seja aprimorada (por meio de questionário 

no fim da disciplina) e do professor com o aluno (por meio das notas). 

Porém deve ser implantado um meio de avaliação para que os alunos 

possam avaliar a disciplina. A avaliação do aluno com o professor deve 

ser obrigatória, resultando na impossibilidade de matrícula ou acesso ao 

sistema no próximo período caso não seja respondido. 

22.2.5. NÚMERO DE VAGAS 

 Professores:  

o Cenário 1: com a entrada de 50 alunos e com a mesma quantidade 

de professores a aprendizagem fica deficiente em relação a TCC, 

iniciação científica e na própria sala de aula. Por essa deficiência 

seria necessária a adesão de mais professores. 

o Cenário 2: propor duas entradas (25/25) e também o aumento do 

número de professores. 

22.2.6. INFRAESTRUTURA 

 Com exceção da parte de laboratórios, que necessita investimentos em 

relação a equipamentos, todo a resto da infraestrutura (sala de aula, 

biblioteca, RU) comporta a quantidade de alunos que está ingressando. 

22.2.7. RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 Projetos de extensão deveriam ser um meio de aproximar a comunidade 

do curso. Os projetos de iniciação científica e de TCC poderiam ser mais 

voltados para um retorno à comunidade ou focarem em devolutivas para 

a sociedade; 

 As oportunidades de estreitar laços sociais entre curso e comunidade 

existem, porém falta iniciativa para que isso ocorra. 

22.2.8. PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES NO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

DO PPC 

 Até o presente momento não havia acompanhamento regulamentado, 

implantado e institucionalizado dos discentes em relação ao PPC do 
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curso, porém o evento GPS foi o pontapé inicial para que isso comece a 

ocorrer, mesmo que ainda não regulamentado. 

22.3. Professor responsável: Kátia Eiras 

22.3.1. ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

Deveria ser implantado um cronograma de atividades/resultados em relação ao 

PPC, de forma a criar metas a serem perseguidas, discutindo sobre matérias 

que foram questionadas. Questões como:  

 Mudança da ementa de Programação 1 e 2 (entrando por exemplo, 

Excel/VBA); 

 Pouca aplicação da disciplina de CHS (Ciências Humanas e Sociais), 

podendo implementar uma disciplina voltada para área de gestão de 

pessoas e liderança; 

 Trabalhar gestão de pessoas e liderança na disciplina de 

Empreendedorismo aumentando sua carga horária;  

 Em aspectos legais de engenharia privilegiar ética e direito trabalhista;  

 Mudança de carga horária de determinadas disciplinas atualmente com 

45h;  

 Rever alguns pré-requisitos, como: GSP para Ergonomia, GTI para 

Gestão de projetos, Engenharia da qualidade para gestão do 

conhecimento (mudando o pré-requisito para EO), Gestão de projetos 

para DPP4; 

 Disciplina voltada para serviços como optativa ou melhorar a metodologia 

voltada para a área; 

 Códigos de Economia;  

 Logística como obrigatória;  

 Modelagem e dinâmica de sistemas como obrigatória;  

 Mesclar as ementas das 3 disciplinas a seguir e criar uma só nova 

disciplina: GIT e Gestão do conhecimento e SIG; 

 Engenharia de Processo: a ementa atual coincide com a ementa de 

Fenômenos de Transporte, deve-se fazer a adequação para otimização 

de processo e equipamentos industriais. 
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22.3.2. ATUAÇÃO DO COORDENADOR 

 Ótima relação com docentes e discentes, gestão do curso (boa 

flexibilidade à ideias, por exemplo, foi um aspecto citado em relação a 

pontos positivos de sua gestão) e representatividade nos colegiados 

superiores, tais como Câmara do Colegiado e membro do Conselho 

Universitário do CEUNES. 

22.3.3. EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR E DE GESTÃO ACADÊMICA DO 

COORDENADOR 

 Curso de Diretrizes Curriculares do Ministério da Educação (2014); 

 Conhecimento da plataforma utilizada no campus; 

 GPS como experiência.    

22.3.4. REGIME DE TRABALHO DO COORDENADOR DO CURSO 

 Ministra as disciplinas: Gestão do Agronegócio e Economia da 

Engenharia, com 3 créditos cada; 

 186 alunos no sistema no curso de Engenharia de Produção; 

 28 horas semanais voltadas para o cargo de coordenador (administrativo); 

 Número de vagas pretendidas e autorizadas anuais: 50.   

22.3.5. TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 O percentual é superior do que o previsto (maior que 75%). 

22.4. Professor responsável: Wellington Gonçalves 

22.4.1. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE (NOTA 3) 

 Poucos professores se encontram nesta situação, e nada pode ser feito, 

visto que não cabe a nós decidirmos se a pessoa deve sair e ir buscar 

experiência profissional ou não. 

22.4.2. EXPERIÊNCIA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DO CORPO DOCENTE (NOTA 

5) 

 Apenas um docente recém-contratado se encontra com pouca 

experiência de magistério superior, mas tal situação será resolvida com o 

passar dos anos. 
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22.4.3. RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE DOCENTES E O NÚMERO DE VAGAS 

(NÃO AVALIADO) 

 Não necessário para cursos presenciais. 

22.4.4. FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE (NOTA 5) 

 O colegiado precisa ter reuniões periódicas e registradas, encaminhando 

todas as decisões para os alunos e professores. 

 Centro Acadêmico (CA) deve cobrar formalmente para que cada docente 

alimente o Lattes com os últimos trabalhos realizados; 

 O Colegiado do curso deveria esclarecer e dividir atividades 

administrativas entre os professores, para que todos possam atuar em 

expansão e pesquisa; 

 Mentoria ou orientação de professores aos projetos da Zetta para 

realização do projeto e posterior elaboração de artigos, de acordo com as 

áreas afins; 

 Organizações estudantis divulgarem oportunidades de pesquisa; 

 Espaço no site em que os professores alimentem temas de pesquisa; 

 Professores cobrarem elaboração de artigos nos trabalhos de suas 

disciplinas (elaborar tópicos durante a disciplina e os grupos interessados 

e que possuírem trabalhos potenciais desenvolveram o resto dos artigos); 

 Parcerias com outras instituições para realização de pesquisa; 

 Buscar parcerias com empresas para realização de pesquisa. 

22.5.  Professor responsável: Fernando Zatta 

22.5.1. SALAS DE AULA 

Problemas: 

 Salas pequenas para uma grande quantidade de alunos, e vice-versa; 

 Salas de aulas com estrutura/instalação, mas algumas não funcionam 

(ar condicionado, data show, etc.); 

 Necessidade da área de manutenção da UFES revisar a estrutura das 

salas. 

Propostas: 

 Adequar a turma ao tamanho da sala; 
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 Data show já montado na sala grande, com uma projeção no tamanho 

adequado para uma boa visualização de todos; 

 Organização e realocação de turmas grandes pra salas maiores e turmas 

pequenas pra salas menores; 

 Criar um programa de conscientização para evitar sujeira. Colocar placas 

temáticas na cantina, salas, hall, etc.; 

 Manutenção da iluminação, ar condicionado, data show, maçanetas, 

portas, e da estrutura em geral; 

 Utilização de microfones nas salas grandes para turmas muito grandes; 

 Investimento em persianas ou insulfilm nas salas dos prédios; 

 Necessidade e adaptação para cadeirantes, principalmente passagem 

para o piso superior; 

 Sinalização dos prédios; 

 Fazer uma revisão por todo o campus para verificar a acessibilidade, 

rampas, etc. 

 Acessibilidade pra cegos, surdos, etc.; 

 Acessibilidade ergonômica para alunos e servidores (ex.: cadeiras 

maiores). 

22.5.2. ACESSO DOS ALUNOS AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

Problemas: 

 Falta de material por quebra ou mau uso; 

 Máquinas paradas que não funcionam; 

 Número de cadeiras insuficientes; 

 Laboratório da biblioteca, computadores ruins para utilização; 

 Falta de EPI nos laboratórios (luvas, óculos, etc.). Conscientização dos 

alunos para utilização dos mesmos; 

 Quantidade insuficiente de computadores em laboratórios para o tamanho 

das turmas; 

 Dificuldade de acesso ao Wi-Fi, inclusive na biblioteca. 

Propostas: 

 Maior divulgação do laboratório para utilização dos alunos de engenharia 

de produção; 
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 Manutenção das máquinas dos laboratórios, biblioteca, etc.; 

 Conscientização dos alunos para utilização dos EPI; 

 Máquinas e equipamentos com maior qualidade e velocidade de 

processamento; 

 Melhorar informação quanto à disponibilidade de horários para a 

utilização por parte dos alunos; 

 Descobrir o real problema do funcionamento do Wi-Fi. Verificar se é 

manutenção, problema nos roteadores, entre outros; e procurar soluções; 

 Aumento do número de tomadas na biblioteca e nas salas, e tomadas 

mais modernas. 

22.5.3. BIBLIOGRAFIA 

Problemas: 

 Deficiência em quantidade de alguns exemplares disponíveis na 

biblioteca; 

 Tempo de permanência de um exemplar com um aluno; 

 Ausência de uma copiadora da biblioteca; 

 Poucas consultas locais. 

Propostas: 

 Mais um exemplar de consulta local; 

 Volta da copiadora da biblioteca; 

 Aumento da permanência dos exemplares da biblioteca com o aluno; 

 Aumento de livros necessários para estudos em geral; 

 Atualização de livros com edições muito antigas. 

22.5.4. PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS  

Problemas: 

 Assinatura de apenas um periódico (BJPE). 

Propostas: 

 Maior divulgação do acesso ao site da CAPES para busca de periódicos 

para os alunos matriculados em Engenharia de Produção, pois muito 

desconhecem a possibilidade desse acesso. 
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22.5.5. LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUANTIDADE, QUALIDADE 

E SERVIÇOS 

Problemas: 

 Falta de laboratórios em áreas específicas (instalações industriais, 

ergonomia). 

Propostas: 

 Resgatar o laboratório de gestão e desenvolvimento de produto; 

 Manutenção em geral. 

EXTRAS 

 Passarelas cobertas por toda a área do campus, onde for possível; 

 Local específico para convivência e permanência de alunos entre o 

intervalo das aulas; 

 Melhoria na iluminação no campus em geral (ponto de ônibus, 

estacionamento, etc.); 

 Acessibilidade para cegos, surdos, etc.; 

 Acessibilidade para cadeirantes para o acesso dos livros da biblioteca; 

 Propor um projeto de melhorias para as diversas formas de 

acessibilidade; 

 Integração comunidade X CEUNES; 

 Criação de um centro de línguas (inglês, francês, espanhol, etc.), com 

horário fixo em algum laboratório, sala ou auditório. Possibilidade de 

alunos próprios da UFES para ministrar as aulas, mas coordenados por 

professores que dominam a língua, com oferecimento de bolsas; 

 Maior incentivo em relação a participação dos alunos em pesquisas, 

iniciação científica e projetos; 

 Conscientização por parte da UFES para os alunos em relação a 

sustentabilidade; 

 Uso de fontes de energia renováveis e apoio da UFES quanto a esse 

ponto. 
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23. ANEXOS 

23.1. Laboratórios recomendados para o curso de Engenharia de 

Produção - ABEPRO 

A questão relacionada aos laboratórios que devem ser parte integrante do curso 

de Engenharia de Produção, embora tenha sido discutida nas instâncias da 

ABEPRO, não chegou a constituir-se em uma diretriz nos diversos documentos 

produzidos pela entidade. Tais laboratórios foram caracterizados pela primeira 

vez nas discussões ocorridas no primeiro semestre de 2002 sobre o “Manual de 

Avaliação do Curso de Engenharia de Produção”. Este Manual tinha o mesmo 

formato do aplicado aos demais cursos de graduação e o que era específico de 

cada curso restringia-se a algumas definições e parâmetros relacionados a 

quantitativos. 

Para a elaboração final deste Manual foi escolhida uma Comissão (*) no VII 

ENCEP (Manaus, 2002). A intervenção da Comissão na elaboração do Manual 

que permitia caracterizar mais concretamente especificidades da Engenharia de 

Produção foi na definição dos laboratórios, quais sejam: 

• “Laboratórios de apoio ao ensino de conteúdos profissionalizantes gerais - 

Deverá ser verificada a existência de laboratórios que contemplem o ensino de 

conteúdos profissionalizantes da formação geral em engenharia, observando a 

especificidade do perfil do egresso. Deverá ser focalizada a questão da obtenção 

do produto através do processamento industrial da matéria prima, enfatizando-

se o ensino de conteúdos inerentes à física desse processamento a par da sua 

efetiva forma de concretização”. 

• “Laboratórios de apoio ao ensino de conteúdos profissionalizantes específicos 

– Deverá ser verificada a existência de laboratórios destinados ao estudo de 

engenharia de produtos (bens ou serviços), processos e informação. Esses 

laboratórios darão suporte às atividades pedagógicas destinadas ao ensino dos 

conteúdos profissionalizantes específicos da Engenharia de Produção, a saber: 

engenharia de produto, projeto de fábrica, processo produtivo, gerência de 

produção, qualidade, pesquisa operacional, engenharia de trabalho, estratégia e 

organizações e gestão econômica”. 
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De outro lado, a Resolução Nº 11/2002 CNE/CES estabelece a obrigatoriedade 

de laboratórios apenas para o “Núcleo de Conteúdos Básicos”, ou seja: 

Art 6º - § 2º - Nos conteúdos de Física, Química e Informática, é obrigatória a 

existência de atividades de laboratório. Nos demais conteúdos básicos, deverão 

ser previstas atividades práticas e de laboratórios, com enfoques e intensidades 

compatíveis com a modalidade pleiteada. Com a instituição dos instrumentos 

unificados de avaliação para todos os cursos a partir de 2006, a questão 

relacionada aos laboratórios fica a critério dos avaliadores para autorização e 

reconhecimento de cursos. Preocupados com a questão, coordenadores e 

professores de cursos de Engenharia de Produção têm reivindicado da ABEPRO 

o estabelecimento de diretrizes que possam balizar quais laboratórios deveriam 

ser parte integrante dos cursos de Engenharia de Produção. 

Ao par disso, uma comissão composta pela Diretoria e pelos Grupos de Trabalho 

de Graduação e de Pós-Graduação da ABEPRO, reunidos nos dias 22 e 23 de 

e janeiro de 2007 na sede da ABEPRO, elaborou uma proposta de Laboratórios 

Recomendados para o Curso de Engenharia de Produção. Os Laboratórios 

propostos estão organizados em acordo com os Núcleos de Conteúdos Básicos, 

Profissionalizantes e Específicos (Resolução 11/2002 CNE/CES). A comissão 

resolveu listar aqueles que devem existir em todos os cursos de Engenharia de 

Produção e aqueles que, embora não sendo essenciais, devem também ser 

disponibilizados nos cursos. Estes Laboratórios devem ser permitir a realização 

de atividades práticas por parte dos alunos do curso e servir de suporte às 

atividades complementares e de pesquisa inerentes à suas especificidades. A 

EP compartilha com demais ramos de engenharia dos mesmos princípios de 

entendimento sobre os fenômenos naturais e dos mesmos conceitos a esses 

associados. Portanto, não pode prescindir da compreensão de fundamentos que 

são essenciais à construção da mentalidade do futuro engenheiro. Entre esses 

fundamentos, está a questão de que a engenharia opera sobre a transformação 

do meio físico e recursos naturais, sob o emprego de energia na geração de 

bens (e serviços associados) necessários ao bem estar da coletividade. 

Assim, o entendimento dos processos físico-químicos tipicamente associados a 

essa transformação dos recursos naturais deve ser facultado pelas atividades 
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curriculares no curso de engenharia de produção. Essa compreensão é 

essencial para apropriação de conhecimentos a ser obtida através das 

atividades curriculares vinculadas aos estudos dos processos produtivos, em 

especial, processos de fabricação, transformação e construção, a par da 

capacidade de projetar bens utilizando-os. 

As atividades de laboratórios devem se apoiar em problemas bem delineados, 

permitindo que o aluno desenvolva competências para a modelagem e o 

desenvolvimento de projetos de engenharia. A confecção de relatórios deve ser 

uma prática contínua das disciplinas de caráter experimental, tendo por objetivo 

o desenvolvimento da habilidade de comunicação escrita, além de consolidar os 

conhecimentos teóricos e tecnológicos estudados. 

É fundamental que os programas das atividades curriculares especifiquem de 

que modo será efetuado o desenvolvimento dos conteúdos previstos para as 

atividades laboratoriais de forma inequívoca. As atividades de natureza prática 

deverão ser compostas por conjuntos de tarefas que permitam ao estudante o 

desenvolvimento de competências e habilidades nos domínios dos fenômenos 

visados pelas atividades curriculares de modo a permitir a sólida construção de 

conceitos inerentes à formação do egresso, desse modo, viabilizando à 

assimilação dos conhecimentos necessários ao futuro exercício profissional. 

Nesse sentido, é necessário que a realização das atividades de laboratório sejam 

orientadas por um Roteiro, que contemple informações como: título, objetivos, 

conhecimentos necessários, materiais e métodos, e ainda, as competências e 

habilidades que serão desenvolvidas. Recomenda-se a obrigatoriedade da 

elaboração de relatórios para as atividades práticas, a fim de desenvolver a 

habilidade de comunicação escrita e utilização de recursos de informática, assim 

como consolidar os conhecimentos teóricos e tecnológicos estudados. O 

planejamento das atividades de ensino-aprendizado deve ser efetuado com base 

numa visão pragmática de assimilação dos fundamentos subjacentes aos 

fenômenos de interesse, de modo a que a construção de conceitos inicie-se 

sobre uma base observacional crítica, orientada pelo docente, mas construída, 

passo-a-passo, pelo discente, ao qual a apresentação de modelos lógicos e 

matemáticos descritores do fenômeno somente devem ser efetuados após a 
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perfeita compreensão conceitual do mesmo, conforme apresentado na Figura 

23.01.  

Figura 23.01 

 

1. LABORATÓRIOS PARA O NÚCLEO DE CONTEÚDOS BÁSICOS 

1.1. Física: 

Práticas relacionadas aos conteúdos de sistema de medição, cinemática, 

dinâmica, gravitação, eletrostática, eletromagnetismo, eletrodinâmica, 

óptica, ondas, termodinâmica. 

1.2. Química: 

Práticas relacionadas aos conteúdos de propriedades da matéria, 

soluções, ligações químicas, físico-química, reações químicas, 

eletroquímica, equilíbrio químico, estequiometria. 

1.3. Informática:  

Práticas relacionadas à estruturação de algoritmos, lógica e linguagens 

de programação, editoração de texto, planilhas, banco dados, gráficos e 

apresentações. 

1.4. Expressão Gráfica:  

Práticas relacionadas com desenho à mão-livre, desenho geométrico, 

geometria descritiva e desenho técnico com a utilização de instrumentos 

de uso manual e computacional. 

1.5. Ciência e Tecnologia dos Materiais:  

Práticas relacionadas com as propriedades dos materiais, ensaios 

destrutivos e não destrutivos de materiais, micrografia e macrografia. 
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1.6. Cálculo Numérico:  

Práticas relacionadas à estruturação e implementação de algoritmos, em 

linguagem de programação, para a solução numérica de problemas de 

engenharia. 

1.7. Fenômenos de Transporte:  

Práticas relacionadas com a mecânica dos fluidos, e transferência de 

calor e massa que permitam compreender os fenômenos naturais 

subjacentes aos princípios de funcionamento dos objetos de engenharia 

(equipamentos, máquinas e processos). 

 

2. NÚCLEO DE CONTEÚDOS PROFISSIONALIZANTES 

Obtenção do produto através do processamento industrial, enfatizando-se o 

ensino de conteúdos inerentes à física desse processamento a par da sua forma 

de concretização. 

2.1. Processos de produção discretos e contínuos: 

Práticas relacionadas com processos de transformação e automação da 

manufatura. 

2.1.1. Cursos de Engenharia de Produção (pleno): 

 Processos de Natureza Mecânica: Fabricação de componentes 

mecânicos: fundição, conformação e usinagem. 

 Junção de componentes mecânicos: montagens e junção 

permanente. 

 Processos de Natureza Químicos: Sistemas térmicos; Agitação 

e mistura de fluidos e sólidos; Separação e redução de tamanho 

de sólidos; Separação de sistemas particulados; Troca térmica 

entre fluidos. 

 Automação dos processos industriais: Instrumentação e 

controle (monitoramento dos processos: pressão, temperatura e 

vazão); Equipamentos automatizados (robótica, fabricação e 

montagem; transporte, manipulação e armazenagem). 

2.1.2. Cursos de Engenharia de Produção com Habilitações/Ênfase: 



 

90  
 

Além daqueles relacionados para o curso de Engenharia de 

Produção (Pleno), item 2.1.1, esses cursos deverão apresentar os 

Laboratórios de Processos de Produção relacionados à área de 

habilitação/ênfase do curso. 

2.2. Eletrotécnica: 

Práticas relacionadas com circuitos elétricos de potência, máquinas 

elétricas, transformadores, dispositivos eletrônicos de proteção, 

eletrônica de potência.  

2.3. Metrologia: 

Práticas relacionadas com a mensuração, a coleta e o tratamento de 

valores referentes às grandezas físicas. 

 

3. NÚCLEO DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

Para suporte as atividades pedagógicas destinadas ao ensino dos conteúdos 

profissionalizantes específicos da Engenharia de Produção, a saber: 

3.1. Engenharia de Produção: 

Atividades desenvolvidas nos laboratórios de informática com softwares 

específicos, visando atender as práticas dos seguintes conteúdos: 

 Planejamento e Controle da Produção 

 Pesquisa Operacional 

 Logística 

 Projeto de Fábrica 

 Processos de Produção 

 Controle Estatístico de Processos 

 Análise de Investimentos 

 Ergonomia 

 Processo de Desenvolvimento de Produto 

 Manutenção 

3.2. Engenharia do Trabalho: 
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Práticas relacionadas com medições físicas de avaliação de adequação 

biomecânica do trabalho, projeto do trabalho e de conforto ambiental, 

estudo de métodos e utilização de equipamentos de proteção individual 

e coletiva. 

3.3. Engenharia do Produto: 

Práticas relacionadas com a utilização de metodologias para o 

desenvolvimento de novos produtos, que incluam geração do conceito, 

projetos estruturais e detalhados, bem como a elaboração de protótipos 

e/ou maquetes. 

3.4. Engenharia de Fábrica: 

Práticas relacionadas ao desenvolvimento e/ou utilização de bancadas 

didáticas (maquetes e simulacros) para assimilação de conceitos 

relacionados ao Projeto de Fábrica, Logística, Planejamento e Controle 

da Produção, Processos Produtivos. 

3.5. Engenharia da Sustentabilidade: 

Práticas relacionadas com o tratamento, acondicionamento e 

aproveitamento de efluentes e resíduos; e com os princípios de 

conversão e transformação de energia (química-térmica-mecânica-

élétrica). 
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23.2. Documento Elaborado pela Comissão de Graduação e referendado 

no GT de Graduação do ENCEP 08 e ENEGEP 08 – 16/10/08 - ABEPRO 

REFERÊNCIAS DE CONTEÚDOS DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

São consideradas subáreas de conhecimento tipicamente afetas à Engenharia 

de Produção as seguintes: 

1. ENGENHARIA DE OPERAÇÕES E PROCESSOS DA PRODUÇÃO 

Refere-se aos projetos, operação e melhorias dos sistemas que criam e 

entregam os produtos e serviços primários da empresa. 

1.1. Gestão de Sistemas de Produção e Operações; 

1.2. Planejamento, Programação e Controle da Produção; 

1.3. Gestão da Manutenção; 

1.4. Projeto de Fábrica e de Instalações Industriais: organização industrial, 

layout/arranjo físico; 

1.5. Processos Produtivos Discretos e Contínuos: procedimentos, métodos e 

sequências; 

1.6. Engenharia de Métodos. 

2. LOGÍSTICA 

Refere-se às técnicas apropriadas para o tratamento das principais questões 

envolvendo o transporte, a movimentação, o estoque e o armazenamento de 

insumos e produtos, visando a redução de custos, a garantia da disponibilidade 

do produto, bem como o atendimento dos níveis de exigências dos clientes. 

2.1. Gestão da Cadeia de Suprimentos; 

2.2. Gestão de Estoques; 

2.3. Projeto e Análise de Sistemas Logísticos; 
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2.4. Logística Empresarial; 

2.5. Transporte e Distribuição Física; 

2.6. Logística Reversa. 

3. PESQUISA OPERACIOAL 

Refere-se à resolução de problemas reais envolvendo situações de tomada de 

decisão, através de modelos matemáticos habitualmente processados 

computacionalmente. Esta subárea aplica conceitos e métodos de outras 

disciplinas científicas na concepção, no planejamento ou na operação de 

sistemas para atingir seus objetivos. Procura, assim, introduzir elementos de 

objetividade e racionalidade nos processos de tomada de decisão, sem 

descuidar dos elementos subjetivos e de enquadramento organizacional que 

caracterizam os problemas. 

3.1. Modelagem, Simulação e Otimização; 

3.2. Programação Matemática; 

3.3. Processos Decisórios; 

3.4. Processos Estocásticos; 

3.5. Teoria dos Jogos; 

3.6. Análise de Demanda; 

3.7. Inteligência Computacional. 

4. ENGENHARIA DA QUALIDADE 

Área da engenharia de produção responsável pelo planejamento, projeto e 

controle de sistemas de gestão da qualidade que considere o gerenciamento por 

processos, a abordagem factual para a tomada de decisão e a utilização de 

ferramentas da qualidade. 

4.1. Gestão de Sistemas da Qualidade; 
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4.2. Planejamento e Controle da Qualidade; 

4.3. Normalização, Auditoria e Certificação para a Qualidade; 

4.4. Organização Metrológica da Qualidade; 

4.5. Confiabilidade de Processos e Produtos. 

5. ENGENHARIA DO PRODUTO 

Esta área refere-se ao conjunto de ferramentas e processos de projeto, 

planejamento, organização, decisão e execução envolvidas nas atividades 

estratégicas e operacionais de desenvolvimento de novos produtos, 

compreendendo desde a fase de geração de ideias até o lançamento do produto 

e sua retirada do mercado com a participação das diversas áreas funcionais da 

empresa. 

5.1. Gestão do Desenvolvimento de Produto; 

5.2. Processo de Desenvolvimento do Produto; 

5.3. Planejamento e Projeto do Produto. 

6. ENGENHARIA ORGANIZACIONAL 

Refere-se ao conjunto de conhecimentos relacionados com a gestão das 

organizações, englobando em seus tópicos o planejamento estratégico e 

operacional, as estratégias de produção, a gestão empreendedora, a 

propriedade intelectual, a avaliação de desempenho organizacional, os sistemas 

de informação e sua gestão, e os arranjos produtivos. 

6.1. Gestão Estratégica e Organizacional; 

6.2. Gestão de Projetos; 

6.3. Gestão do Desempenho Organizacional; 

6.4. Gestão da Informação; 

6.5. Redes de Empresas; 
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6.6. Gestão da Inovação; 

6.7. Gestão da Tecnologia; 

6.8. Gestão do Conhecimento. 

7. EGEHARIA ECOÔMICA 

Esta área envolve a formulação, estimação e avaliação de resultados 

econômicos para avaliar alternativas para a tomada de decisão, consistindo em 

um conjunto de técnicas matemáticas que simplificam a comparação econômica. 

7.1. Gestão Econômica; 

7.2. Gestão de Custos; 

7.3. Gestão de Investimentos; 

7.4. Gestão de Riscos. 

8. EGEHARIA DO TRABALHO 

É a área da Engenharia de Produção que se ocupa com o projeto, 

aperfeiçoamento, implantação e avaliação de tarefas, sistemas de trabalho, 

produtos, ambientes e sistemas para fazê-los compatíveis com as necessidades, 

habilidades e capacidades das pessoas visando a melhor qualidade e 

produtividade, preservando a saúde e integridade física. Seus conhecimentos 

são usados na compreensão das interações entre os humanos e outros 

elementos de um sistema. Pode-se também afirmar que esta área trata da 

tecnologia da interface máquina – ambiente – homem – organização. 

8.1. Projeto e Organização do Trabalho; 

8.2. Ergonomia; 

8.3. Sistemas de Gestão de Higiene e Segurança do Trabalho; 

8.4. Gestão de Riscos de Acidentes do Trabalho. 

9. ENGENHARIA DA SUSTENTABILIDADE 
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Refere-se ao planejamento da utilização eficiente dos recursos naturais nos 

sistemas produtivos diversos, da destinação e tratamento dos resíduos e 

efluentes destes sistemas, bem como da implantação de sistema de gestão 

ambiental e responsabilidade social. 

9.1. Gestão Ambiental; 

9.2. Sistemas de Gestão Ambiental e Certificação; 

9.3. Gestão de Recursos Naturais e Energéticos 

9.4. Gestão de Efluentes e Resíduos Industriais. 

9.5. Produção mais Limpa e Ecoeficiência; 

9.6. Responsabilidade Social; 

9.8. Desenvolvimento Sustentável. 

10. EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Refere-se ao universo de inserção da educação superior em engenharia 

(graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão) e suas áreas afins, a partir de 

uma abordagem sistêmica englobando a gestão dos sistemas educacionais em 

todos os seus aspectos: a formação de pessoas (corpo docente e técnico 

administrativo); a organização didática pedagógica, especialmente o projeto 

pedagógico de curso; as metodologias e os meios de ensino/aprendizagem. 

Pode-se considerar, pelas características encerradas nesta especialidade como 

uma “Engenharia Pedagógica”, que busca consolidar estas questões, assim 

como, visa apresentar como resultados concretos das atividades desenvolvidas, 

alternativas viáveis de organização de cursos para o aprimoramento da atividade 

docente, campo em que o professor já se envolve intensamente sem encontrar 

estrutura adequada para o aprofundamento de suas reflexões e investigações. 

10.1. Estudo da Formação do Engenheiro de Produção; 

10.2. Estudo do Desenvolvimento e Aplicação da Pesquisa e da Extensão em 

Engenharia de Produção; 
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10.3. Estudo da Ética e da Prática Profissional em Engenharia de Produção; 

10.4. Práticas Pedagógicas e Avaliação de Processo de Ensino-Aprendizagem 

em Engenharia de Produção, 

10.5. Gestão e Avaliação de Sistemas Educacionais de Cursos de Engenharia 

de Produção . 
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23.3. 23.3. PRO-ENGPROD 

Projeto Engenharia de Produção: 

Desenvolvimento de metodologias e instrumentos para melhoria da organização 

e avaliação dos cursos 

RESUMO 

A modalidade de engenharia de Produção é relativamente recente no Brasil. O 

primeiro curso foi criado em 1959 como ênfase da Engenharia Mecânica e os de 

Produção ditos plenos foram implantados no país a partir da década de 70, vindo 

alcançar um crescimento vertiginoso a partir da virada do século, sendo, hoje, a 

modalidade de engenharia com o maior número de cursos do país. Mesmo com 

isso, verifica-se que ainda subsistem controvérsias acerca desta modalidade, 

principalmente, no que se refere à natureza do conhecimento científico e 

tecnológico e os decorrentes conteúdos que devem permeá-la, assim como, 

sobre sua inter-relação com as demais modalidades, além de não estarem claros 

para significativa parcela das organizações quais são as reais competências e 

habilidades do Engenheiro de Produção. Esta modalidade de engenharia se 

diferencia das demais e merece ser estudada, lançando mão, inclusive, dos 

conhecimentos intrínsecos à Engenharia de Produção, tais como, gestão, 

produto e qualidade, entre outros, com vistas a uma melhor caracterização de 

sua natureza e de seus conteúdos específicos, buscando atender 

adequadamente à demanda pelo egresso desses cursos. 

OBJETIVOS 

Ao par disso, o objetivo deste trabalho é desenvolver metodologias e 

instrumentos para melhoria da organização da gestão e da avaliação dos cursos 

de Engenharia de Produção, a partir do desenvolvimento de uma pesquisa junto 

a estes cursos, realizando levantamentos no que se refere a projeto político 

pedagógico, organização acadêmica e curricular, conteúdos profissionalizantes 

e específicos e instalações utilizadas (laboratórios especialmente). Também se 

pretende lançar mão dos relatórios e avaliações desses cursos já realizadas pelo 

INEP. 
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RESULTADOS 

Como resultados principais desse trabalho, espera-se disponibilizar propostas 

metodológicas e instrumentais para a organização, gestão e avaliação dos 

cursos, a partir do estabelecimento das linhas gerais e especificas que possam 

definir um padrão de qualidade para os cursos de Engenharia de produção, além 

de publicações, orientações e desenvolvimento de ambientes de auxílio à 

organização, gestão e avaliação desses cursos, buscando, assim, contribuir para 

o aprimoramento constante dos cursos de Engenharia de Produção. 

O BANCO DE DADOS 

O Banco de Dados presente neste site contém o primeiro levantamento dos 

dados dos cursos de Engenharia de Produção no Brasil. É importante ressaltar 

que a pesquisa ainda está em andamento e muitas modificações serão feitas 

durante o projeto. 
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23.4. 23.4. RESOLUÇÃO Nº1010, DE 22 DE AGOSTO DE 2005 - 

CONFEA 

Dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades, 

competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos 

no Sistema CONFEA/CREA, para efeito de fiscalização do exercício profissional. 

O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

- CONFEA, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "f" do art. 27 da Lei 

nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, e  

Considerando a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício 

das profissões de engenheiro, de arquiteto e de engenheiro agrônomo; 

Considerando a Lei nº 4.076, de 23 de junho de 1962, que regula o exercício da 

profissão de geólogo;  

Considerando a Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979, que disciplina a profissão 

de geógrafo; 

Considerando a Lei nº 6.835, de 14 de outubro de 1980, que dispõe sobre o 

exercício da profissão de meteorologista; 

Considerando o Decreto nº 23.196, de 12 de outubro de 1933, que regula o 

exercício da profissão agronômica; 

Considerando o Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regula o 

exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor; 

Considerando o Decreto-Lei nº 8.620, de 10 de janeiro de 1946, que dispõe 

sobrea regulamentação do exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto 

e de agrimensor, regida pelo Decreto nº 23.569, de 1933; 

Considerando a Lei nº 4.643, de 31 de maio de 1965, que determina a inclusão 

da especialização de engenheiro florestal na enumeração do art. 16 do Decreto-

Lei nº 8.620, de 1946; 
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Considerando a Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, que dispõe sobre a 

profissão de técnico industrial e agrícola de nível médio; 

Considerando o Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, que regulamenta 

a Lei nº 5.524, de 1968, modificado pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro 

de 2002; 

Considerando a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, que dispõe sobre a 

especialização de engenheiros e arquitetos em Engenharia de Segurança do 

Trabalho; Considerando o Decreto nº 92.530, de 9 de abril de 1986, que 

regulamenta a Lei nº 7.410, de 1985; 

Considerando a Lei nº 7.270, de 10 de dezembro de 1984, que apresenta 

disposições referentes ao exercício da atividade de perícia técnica; 

Considerando a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional;  

Considerando o Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 

2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 1996; 

Considerando a Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1985, que altera dispositivos 

da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 

RESOLVE: 

Art. 1º Estabelecer normas, estruturadas dentro de uma concepção matricial, 

para a atribuição de títulos profissionais, atividades e competências no âmbito 

da atuação profissional, para efeito de fiscalização do exercício das profissões 

inseridas no Sistema CONFEA/CREA. 

Parágrafo único. As profissões inseridas no Sistema CONFEA/CREA são as de 

engenheiro, de arquiteto e urbanista, de engenheiro agrônomo, de geólogo, de 

geógrafo, de meteorologista, de tecnólogo e de técnico. 

CAPÍTULO I 

DAS ATRIBUIÇÕES DE TÍTULOS PROFISSIONAIS 
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Art. 2º Para efeito da fiscalização do exercício das profissões objeto desta 

Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I – atribuição: ato geral de consignar direitos e responsabilidades dentro do 

ordenamento jurídico que rege a comunidade; 

II - atribuição profissional: ato específico de consignar direitos e 

responsabilidades para o exercício da profissão, em reconhecimento de 

competências e habilidades derivadas de formação profissional obtida em cursos 

regulares; 

III - título profissional: título atribuído pelo Sistema CONFEA/CREA a portador de 

diploma expedido por instituições de ensino para egressos de cursos regulares, 

correlacionado com o(s) respectivo(s) campo(s) de atuação profissional, em 

função do perfil de formação do egresso, e do projeto pedagógico do curso; 

IV - atividade profissional: ação característica da profissão, exercida 

regularmente; 

V - campo de atuação profissional: área em que o profissional exerce sua 

profissão, em função de competências adquiridas na sua formação; 

VI – formação profissional: processo de aquisição de competências e habilidades 

para o exercício responsável da profissão; 

VII - competência profissional: capacidade de utilização de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessários ao desempenho de atividades em campos 

profissionais específicos, obedecendo a padrões de qualidade e produtividade; 

VIII - modalidade profissional: conjunto de campos de atuação profissional da 

Engenharia correspondentes a formações básicas afins, estabelecido em termos 

genéricos pelo CONFEA; 

IX – categoria (ou grupo) profissional: cada uma das três profissões 

regulamentadas na Lei nº 5.194 de 1966; e 

X – curso regular: curso técnico ou de graduação reconhecido, de pós-graduação 

credenciada, ou de pós-graduação senso lato considerado válido, em 
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consonância com as disposições legais que disciplinam o sistema educacional, 

e devidamente registrado no Sistema CONFEA/CREA. 

Art. 3º Para efeito da regulamentação da atribuição de títulos, atividades e 

competências para os diplomados no âmbito das profissões inseridas no 

Sistema CONFEA/CREA, consideram-se nesta Resolução os seguintes níveis 

de formação profissional, quando couber: 

I - técnico; 

II – graduação superior tecnológica; 

III – graduação superior plena; 

IV - pós-graduação no senso lato (especialização); e 

V - pós-graduação no senso estrito (mestrado ou doutorado). 

Art. 4º Será obedecida a seguinte sistematização para a atribuição de títulos 

profissionais e designações de especialistas, em correlação com os respectivos 

perfis e níveis de formação, e projetos pedagógicos dos cursos, no âmbito do 

respectivo campo de atuação profissional, de formação ou especialização: 

I - para o diplomado em curso de formação profissional técnica, será atribuído o 

título de técnico; 

II - para o diplomado em curso de graduação superior tecnológica, será atribuído 

o título de tecnólogo; 

III - para o diplomado em curso de graduação superior plena, será atribuído o 

título de engenheiro, de arquiteto e urbanista, de engenheiro agrônomo, de 

geólogo, de geógrafo ou de meteorologista, conforme a sua formação; 

IV - para o técnico ou tecnólogo portador de certificado de curso de 

especialização será acrescida ao título profissional atribuído inicialmente a 

designação de especializado no âmbito do curso; 

V - para os profissionais mencionados nos incisos II e III do art. 3º desta 

Resolução, portadores de certificado de curso de formação profissional pós-
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graduada no senso lato, será acrescida ao título profissional atribuído 

inicialmente a designação de especialista; 

VI - para o portador de certificado de curso de formação profissional pós-

graduada no senso lato em Engenharia de Segurança do Trabalho, será 

acrescida ao título profissional atribuído inicialmente a designação de 

engenheiro de segurança do trabalho; e 

VII - para os profissionais mencionados nos incisos II e III do art. 3º desta 

Resolução, diplomados em curso de formação profissional pós-graduada no 

senso estrito, será acrescida ao título profissional atribuído inicialmente a 

designação de mestre ou doutor na respectiva área de concentração de seu 

mestrado ou doutorado. 

§ 1° Os títulos profissionais serão atribuídos em conformidade com a Tabela de 

Títulos Profissionais do Sistema CONFEA/CREA, estabelecida em resolução 

específica do CONFEA, atualizada periodicamente, e com observância do 

disposto nos arts. 7º, 8°, 9°, 10 e 11 e seus parágrafos, desta Resolução. 

§ 2º O título de engenheiro será obrigatoriamente acrescido de denominação que 

caracterize a sua formação profissional básica no âmbito do(s) respectivo(s) 

campo(s) de atuação profissional da categoria, podendo abranger 

simultaneamente diferentes âmbitos de campos. 

§ 3º As designações de especialista, mestre ou doutor só poderão ser acrescidas 

ao título profissional de graduados em nível superior previamente registrados no 

Sistema CONFEA/CREA. 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES NO ÂMBITO 

DAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

Art. 5º Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos diplomados no 

âmbito das profissões inseridas no Sistema CONFEA/CREA, em todos os seus 

respectivos níveis de formação, ficam designadas as seguintes atividades, que 
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poderão ser atribuídas de forma integral ou parcial, em seu conjunto ou 

separadamente, observadas as disposições gerais e limitações estabelecidas 

nos arts. 7º, 8°, 9°, 10 e 11 e seus parágrafos, desta Resolução: 

Atividade 01 - Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica; 

Atividade 02 - Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, especificação; 

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental; 

Atividade 04 - Assistência, assessoria, consultoria; 

Atividade 05 - Direção de obra ou serviço técnico; 

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, 

auditoria, arbitragem; 

Atividade 07 - Desempenho de cargo ou função técnica; 

Atividade 08 - Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, 

experimentação, ensaio, divulgação técnica, extensão; 

Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 

Atividade 10 - Padronização, mensuração, controle de qualidade; 

Atividade 11 - Execução de obra ou serviço técnico; 

Atividade 12 - Fiscalização de obra ou serviço técnico; 

Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 

Atividade 14 - Condução de serviço técnico; 

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo 

ou manutenção; 

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem, operação, reparo ou 

manutenção; 

Atividade 17 – Operação, manutenção de equipamento ou instalação; e 
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Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 

Parágrafo único. As definições das atividades referidas no caput deste artigo 

encontram-se no glossário constante do Anexo I desta Resolução. 

Art. 6º Aos profissionais dos vários níveis de formação das profissões inseridas 

no Sistema CONFEA/CREA é dada atribuição para o desempenho integral ou 

parcial das atividades estabelecidas no artigo anterior, circunscritas ao âmbito 

do(s) respectivo(s) campo(s) profissional(ais), observadas as disposições gerais 

estabelecidas nos arts. 7º, 8°, 9°, 10 e 11 e seus parágrafos, desta Resolução, 

a sistematização dos campos de atuação profissional estabelecida no 

Anexo II, e as seguintes disposições: 

I - ao técnico, ao tecnólogo, ao engenheiro, ao arquiteto e urbanista, ao 

engenheiro agrônomo, ao geólogo, ao geógrafo, e ao meteorologista compete o 

desempenho de atividades no(s) seu(s) respectivo(s) campo(s) profissional(ais), 

circunscritos ao âmbito da sua respectiva formação e especialização 

profissional; e 

II - ao engenheiro, ao arquiteto e urbanista, ao engenheiro agrônomo, ao 

geólogo, ao geógrafo, ao meteorologista e ao tecnólogo, com diploma de mestre 

ou doutor compete o desempenho de atividades estendidas ao âmbito das 

respectivas áreas de concentração do seu mestrado ou doutorado. 

CAPÍTULO III 

DO REGISTRO DOS PROFISSIONAIS 

Seção I 

Da Atribuição Inicial 

Art. 7º A atribuição inicial de títulos profissionais, atividades e competências para 

os diplomados nos respectivos níveis de formação, nos campos de atuação 

profissional abrangidos pelas diferentes profissões inseridas no Sistema 

CONFEA/CREA, será efetuada mediante registro e expedição de carteira de 
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identidade profissional no CREA, e a respectiva anotação no Sistema de 

Informações CONFEA/CREA - SIC. 

Art. 8° O CREA, atendendo ao que estabelecem os arts. 10 e 11 da Lei nº 5.194, 

de 1966, deverá anotar as características da formação do profissional, com a 

correspondente atribuição inicial de título, atividades e competências para o 

exercício profissional, levando em consideração as disposições dos artigos 

anteriores e do Anexo II desta Resolução.  

§ 1º O registro dos profissionais no CREA e a respectiva atribuição inicial de 

título profissional, atividades e competências serão procedidos de acordo com 

critérios a serem estabelecidos pelo CONFEA para a padronização dos 

procedimentos, e dependerão de análise e decisão favorável da(s) câmara(s) 

especializada(s) do CREA, correlacionada(s) com o respectivo âmbito do(s) 

campos(s) de atuação profissional. 

§ 2º A atribuição inicial de título profissional, atividades e competências 

decorrerá, rigorosamente, da análise do perfil profissional do diplomado, de seu 

currículo integralizado e do projeto pedagógico do curso regular, em 

consonância com as respectivas diretrizes curriculares nacionais. 

Seção II 

Da Extensão da Atribuição Inicial 

Art. 9º A extensão da atribuição inicial fica restrita ao âmbito da mesma categoria 

profissional. 

Art. 10. A extensão da atribuição inicial de título profissional, atividades e 

competências na categoria profissional Engenharia, em qualquer dos 

respectivos níveis de formação profissional será concedida pelo CREA em que 

o profissional requereu a extensão, observadas as seguintes disposições: 

I - no caso em que a extensão da atribuição inicial se mantiver na mesma 

modalidade profissional, o procedimento dar-se-á como estabelecido no caput 

deste artigo, e dependerá de decisão favorável da respectiva câmara 

especializada; e 
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II – no caso em que a extensão da atribuição inicial não se mantiver na mesma 

modalidade, o procedimento dar-se-á como estabelecido no caput deste artigo, 

e dependerá de decisão favorável das câmaras especializadas das modalidades 

envolvidas. 

§ 1º A extensão da atribuição inicial decorrerá da análise dos perfis da formação 

profissional adicional obtida formalmente, mediante cursos comprovadamente 

regulares, cursados após a diplomação, devendo haver decisão favorável da(s) 

câmara(s) especializada(s) envolvida(s).  

§ 2º No caso de não haver câmara especializada no âmbito do campo de atuação 

profissional do interessado, ou câmara inerente à extensão de atribuição 

pretendida, a decisão caberá ao Plenário do CREA. 

§ 3º A extensão da atribuição inicial aos técnicos portadores de certificados de 

curso de especialização será considerada dentro dos mesmos critérios do caput 

deste artigo e seus incisos. 

§ 4º A extensão da atribuição inicial aos portadores de certificados de formação 

profissional adicional obtida no nível de formação pós-graduada no senso lato, 

expedidos por curso regular registrado no Sistema CONFEA/CREA, será 

considerada dentro dos mesmos critérios do caput deste artigo e seus incisos. 

§ 5º Nos casos previstos nos §§ 3º e 4º, será exigida a prévia comprovação do 

cumprimento das exigências estabelecidas pelo sistema educacional para a 

validade dos respectivos cursos. 

Seção III 

Da Sistematização dos Campos de Atuação Profissional 

Art. 11. Para a atribuição de títulos profissionais, atividades e competências será 

observada a sistematização dos campos de atuação profissional e dos níveis de 

formação profissional mencionados no art. 3º desta Resolução, e consideradas 

as especificidades de cada campo de atuação profissional e nível de formação 

das várias profissões integrantes do Sistema CONFEA/CREA, apresentadas no 

Anexo II. 
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§ 1º A sistematização mencionada no caput deste artigo, constante do Anexo II, 

tem características que deverão ser consideradas, no que couber, em conexão 

com os perfis profissionais, estruturas curriculares e projetos pedagógicos, em 

consonância com as diretrizes curriculares nacionais dos cursos que levem à 

diplomação ou concessão de certificados nos vários níveis profissionais, e 

deverá ser revista periodicamente, com a decisão favorável das câmaras 

especializadas, do Plenário dos CREAs e aprovação pelo Plenário do CONFEA 

com voto favorável de no mínimo dois terços do total de seus membros. 

§ 2º Para a atribuição inicial de títulos profissionais, atividades e competências 

para os profissionais diplomados no nível técnico e para os diplomados no nível 

superior em Geologia, em Geografia e em Meteorologia prevalecerão as 

disposições estabelecidas nas respectivas legislações específicas. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 12. Ao profissional já diplomado aplicar-se-á um dos seguintes critérios: 

I – ao que estiver registrado será permitida a extensão da atribuição inicial de 

título profissional, atividades e competências, em conformidade com o 

estabelecido nos arts. 9º e 10 e seus parágrafos, desta Resolução; ou 

II – ao que ainda não estiver registrado, será concedida a atribuição inicial de 

título profissional, atividades e competências, em conformidade com os critérios 

em vigor antes da vigência desta Resolução, sendo-lhe permitida a extensão da 

mesma em conformidade com o estabelecido nos arts. 9º e 10 e seus parágrafos, 

desta Resolução. 

Art. 13. Ao aluno matriculado em curso comprovadamente regular, anteriormente 

à entrada em vigor desta Resolução, é permitida a opção pelo registro em 

conformidade com as disposições então vigentes.  

Art. 14. Questões levantadas no âmbito dos CREAs relativas a atribuições de 

títulos profissionais, atividades e competências serão decididas pelo CONFEA 
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em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei nº 5.194, 

de 1966. 

Art. 15. O CONFEA, no prazo de até cento e vinte dias a contar da data de 

publicação desta Resolução, deverá apreciar e aprovar os Anexos I e II nela 

referidos. 

Art. 16. Esta resolução entra em vigor a partir de 1° de julho de 2007. (*)  
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23.5. 23.5. RESOLUÇÃO Nº 2, DE 18 DE JUNHO DE 2007 - MEC 

Diário Oficial da União 

Edição Número 116 de 19/06/2007 

Conselho Nacional de Educação 

Ministério da Educação 

Câmara de Educação Superior 

Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e 

duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação, tendo em vista o disposto no art. 9º, do § 2º, alínea "c", da Lei nº 

4.024, de 20 de dezembro de 1961, com redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 

de novembro de 1995, e com fulcro no Parecer CNE/CES nº 8/2007, homologado 

por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de 

13 de junho de 2007, resolve:  

Art. 1º Ficam instituídas, na forma do Parecer CNE/CES nº 8/2007, as cargas 

horárias mínimas para os cursos de graduação, bacharelados, na modalidade 

presencial, constantes do quadro anexo à presente. 

Parágrafo único. Os estágios e atividades complementares dos cursos de 

graduação, bacharelados, na modalidade presencial, não deverão exceder a 

20% (vinte por cento) da carga horária total do curso, salvo nos casos de 

determinações legais em contrário. 

Art. 2º As Instituições de Educação Superior, para o atendimento do art. 1º, 

deverão fixar os tempos mínimos e máximos de integralização curricular por 

curso, bem como sua duração, tomando por base as seguintes orientações: 

I - a carga horária total dos cursos, ofertados sob regime seriado, por sistema de 

crédito ou por módulos acadêmicos, atendidos os tempos letivos fixados na Lei 
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nº 9.394/96, deverá ser dimensionada em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de 

trabalho acadêmico efetivo; 

II - a duração dos cursos deve ser estabelecida por carga horária total curricular, 

contabilizada em horas, passando a constar do respectivo Projeto Pedagógico; 

III - os limites de integralização dos cursos devem ser fixados com base na carga 

horária total, computada nos respectivos Projetos Pedagógicos do curso, 

observados os limites estabelecidos nos exercícios e cenários apresentados no 

Parecer CNE/CES nº 8/2007, da seguinte forma: 

a) Grupo de Carga Horária Mínima de 2.400h: 

Limites mínimos para integralização de 3 (três) ou 4 (quatro) anos. 

b) Grupo de Carga Horária Mínima de 2.700h: 

Limites mínimos para integralização de 3,5 (três e meio) ou 4 (quatro) anos. 

c) Grupo de Carga Horária Mínima entre 3.000h e 3.200h: 

Limite mínimo para integralização de 4 (quatro) anos. 

d) Grupo de Carga Horária Mínima entre 3.600 e 4.000h: 

Limite mínimo para integralização de 5 (cinco) anos. 

e) Grupo de Carga Horária Mínima de 7.200h: 

Limite mínimo para integralização de 6 (seis) anos. 

IV - a integralização distinta das desenhadas nos cenários apresentados nesta 

Resolução poderá ser praticada desde que o Projeto Pedagógico justifique sua 

adequação. 

Art. 3º O prazo para implantação pelas IES, em quaisquer das hipóteses de que 

tratam as respectivas Resoluções da Câmara de Educação Superior do CNE, 

referentes às Diretrizes Curriculares de cursos de graduação, bacharelados, 

passa a contar a partir da publicação desta. 
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Art. 4º As Instituições de Educação Superior devem ajustar e efetivar os projetos 

pedagógicos de seus cursos aos efeitos do Parecer CNE/CES nº 8/2007 e desta 

Resolução, até o encerramento do ciclo avaliativo do SINAES, nos termos da 

Portaria Normativa n° 1/2007, bem como atender ao que institui o parecer 

referente à hora-aula. 

Art. 5º As disposições desta Resolução devem ser seguidas pelos órgãos do 

MEC nas suas funções de avaliação, verificação, regulação e supervisão, no que 

for pertinente à matéria desta Resolução. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Carga horária mínima dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade 

presencial. 

Curso Carga: Horária Mínima 

 Administração 3.000; 

 Agronomia 3.600; 

 Arquitetura e Urbanismo 3.600; 

 Arquivologia 2.400; 

 Biblioteconomia 2.400; 

 Ciências Contábeis 3.000; 

 Ciências Econômicas 3.000; 

 Ciências Sociais 2.400; 

 Cinema e Audiovisual 2.700; 

 Computação e Informática 3.000; 

 Comunicação Social 2.700; 

 Dança 2.400; 

 Design (Artes Visuais) 2.400; 

 Direito 3.700; 

 Economia Doméstica 2.400; 

 Engenharia Agrícola 3.600; 

 Engenharia de Pesca 3.600; 

 Engenharia Florestal 3.600; 
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 Engenharias 3.600; 

 Estatística 3.000; 

 Filosofia 2.400; 

 Física 2.400; 

 Geografia 2.400; 

 Geologia 3.600; 

 História 2.400; 

 Letras 2.400; 

 Matemática 2.400; 

 Medicina 7.200; 

 Medicina Veterinária 4.000; 

 Meteorologia 3.000; 

 Museologia 2.400; 

 Música 2.400; 

 Oceanografia 3.000; 

 Odontologia 4.000; 

 Psicologia 4.000; 

 Química 2.400; 

 Secretariado Executivo 2.400; 

 Serviço Social 3.000; 

 Sistema de Informação 3.000; 

 Teatro 2.400; 

 Turismo 2.400; 

 Zootecnia 3.600; 
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23.6. 23.6. Caderno de avaliação: Engenharia de Produção CEUNES 

2013 
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