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PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
Engenharia de Produção Civil, Elétrica e Mecânica 

1. Histórico do Curso de Engenharia de Produção na UFSC 

Em 14 de Julho de 1977, designado pela Portaria Nº. 569/77 foi constituída uma comissão, para 
estudar a viabilidade de implantação do Curso de Graduação em Engenharia de Produção, no âmbito 
do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina. Esta comissão foi constituída por 
professores dos Departamentos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e 
Engenharia de Produção e Sistemas, na época denominada Engenharia Industrial. Foram feitos os 
levantamentos das implicações financeiras, o programa de implantação progressiva, sugestões sobre 
o currículo e definido o número de vagas a ser oferecido pelo referido curso.  

O resultado deste estudo culminou com a sua aprovação em 19/07/78, pela Portaria Nº. 302/78. 
Ficou definido naquela oportunidade que o Curso de Graduação em Engenharia de Produção teria três 
habilitações: Produção Mecânica, Produção Elétrica e Produção Civil, sendo oferecidas, à época, 20 
(vinte) vagas, anuais, para cada habilitação, sendo, a UFSC, pioneira na implantação das habilitações 
em Engenharia de Produção Civil e em Engenharia de Produção Elétrica no Brasil. 

Em 18/09/1978, através do Ofício Nº. 2755/78/SEG/GAB/MEC, a Secretaria Geral do Ministério de 
Estado da Educação e Cultura/MEC, aprovou implantação das habilitações de Engenharia de 
Produção-Civil, Engenharia de Produção-Elétrica e Engenharia de Produção-Mecânica, no Centro 
Tecnológico, a partir de março de 1979.  

A partir daí, em 14/11/78, o Conselho de Ensino e Pesquisa – CEPE com o parecer 906/78, exarado no 
processo Nº. 040.478, consolidada pela Portaria Nº. 461/GR/78, aprovaram a proposta dos currículos 
da 1ª e 2ª fases dos Cursos de Engenharia de Produção, com habilitações em Mecânica, Civil e 
Elétrica, cada uma com 10 vagas semestrais.  

Em 13 de dezembro de 1983, através do processo Nº. 23000.012128/83-2, consubstanciado no 
parecer Nº. 581/83, o Plenário do Conselho Federal de Educação aprovou, por unanimidade, o 
reconhecimento do curso de Engenharia, habilitação em Engenharia de Produção Mecânica.  

Da mesma forma, em 13 de dezembro de 1983, através do processo Nº. 23000.12129/83-9, com o 
parecer Nº. 582/83, o Plenário do Conselho Federal de Educação aprovou, por unanimidade, o 
reconhecimento do curso de Engenharia, com habilitação em Engenharia de Produção Elétrica.  

Já em 15 de fevereiro de 1984, consubstanciado no processo 23.000.012.127/83-6 e parecer Nº. 
86/84, o Conselho Federal de Educação, aprovou por unanimidade, o reconhecimento do curso de 
Engenharia, área Civil, habilitação em Engenharia de Produção.  

Continuando a sua trajetória legal, o Ministério de Estado da Educação e Cultura concede o seu 
reconhecimento da seguinte forma: 

I. Portaria Nº. 49, de 09 de fevereiro de 1984, publicado em 13/02/84, concede o 
reconhecimento ao curso de Engenharia, habilitação em Engenharia de Produção 
Mecânica; 

II. Portaria Nº. 103, de 20 de marco de 1984, publicado em 21/03/84, concede o 
reconhecimento ao curso de Engenharia, habilitação em Engenharia de Produção 
Elétrica; 

III. Portaria Nº. 119, de 23 de marco de 1984, publicado em 26/03/84, concede o 
reconhecimento ao curso de Engenharia, área civil, com habilitação em Engenharia de 
Produção Civil. 
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Vencidas as etapas legais explicitadas anteriormente, o curso passou a outorgar o título para cada 
habilitação, da seguinte forma: 

I. Engenheiro Mecânico – Habilitação Produção; 

II. Engenheiro Eletricista – Habilitação Produção; 

III. Engenheiro Civil – Habilitação Produção; 

Desde sua concepção, parcela significativa das disciplinas destas habilitações é oferecida pelas 
engenharias tradicionais, diferenciando pelas disciplinas oferecidas pelo campo de conhecimento da 
Engenharia de Produção. Esta concepção, subdividida em habilitações, permitiu a otimização dos 
recursos da Instituição. 

2. Contextualização do Curso de Engenharia de Produção 

Pode-se caracterizar a Engenharia de Produção como sendo um estágio seguinte na evolução da 
Engenharia Industrial, cuja formação se volta para atuar principalmente no “chão de fábrica”, tendo 
uma formação gerencial apensada à formação tecnológica.  

Hoje o Engenheiro de Produção se habilita também a projetar, operar e manter os sistemas de 
produção a partir de uma formação bem mais abrangente em termos de gestão de sistemas e de 
organizações de uma maneira geral. Neste contexto, a Engenharia de Produção se dedica ao projeto e 
gerência de sistemas que envolvem pessoas, materiais, equipamentos e o ambiente. Ela é uma 
engenharia que está associada aos ramos tradicionais, sendo a menos tecnológica delas, na medida 
em que é mais abrangente e genérica, englobando um conjunto maior de conhecimentos e 
habilidades. 

O Engenheiro de Produção tem como área específica de conhecimento os métodos gerenciais, a 
implantação de sistemas gerenciais informatizados, o uso de métodos para melhoria da eficiência e a 
utilização de sistemas de controle dos processos empresariais. Tudo o que se refere às atividades 
básicas de uma empresa, tais como planejar compras, planejar e programar a produção e planejar e 
programar a distribuição dos produtos faz parte das atribuições típicas do Engenheiro de Produção. Os 
aspectos relacionados à gestão dos sistemas produtivos, conforme organizados nas 11 subáreas da 
ABEPRO, têm se tornado cada vez mais complexos, vindo a constituir-se no que é considerada hoje 
como uma base tecnológica própria da Engenharia de Produção.  

Com as recentes mudanças estruturais e organizacionais desses sistemas de produção e a evolução 
dos cursos de Engenharia de Produção, os profissionais egressos desta modalidade têm se mostrado, 
ainda, hábeis empreendedores e capazes de atuar nas mais diversas organizações da sociedade.  

No que se refere especificamente aos cursos de Engenharia de Produção da UFSC, faz-se necessário 
compreender o contexto em que estão inseridos. Neste sentido, estes Cursos de Graduação têm 
desempenhado um importante papel na formação de pessoal qualificado, para os diversos pólos 
industriais distribuídos por todo o território catarinense. Não obstante a sua vocação para com o 
Estado de Santa Catarina, os cursos de Engenharia de Produção da UFSC têm formado, também, 
profissionais qualificados para os mais diversos Estados brasileiros. 

Considerando-se a situação atual de retração do mercado de engenharia no Brasil, o mercado de 
Engenharia de Produção é, sem sombra de dúvida, o que desfruta da melhor situação. Em geral, os 
egressos destes cursos vêm conseguindo boas colocações no mercado, principalmente em função do 
seu perfil que coincide com o que se está demandando nos dias de hoje: um profissional com uma 
sólida formação científica e com visão geral suficiente para abordar os problemas de maneira global. 

O mercado de trabalho para o Engenheiro de Produção tem-se mostrado extremamente diversificado. 
Vários setores da economia têm oferecido oportunidades para os egressos dos cursos de Engenharia 
de Produção no Brasil, entre os quais se destacam: 

I. Indústria automotiva, de eletrodomésticos e de equipamentos industriais. 
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II. Indústria têxtil. 

III. Agroindústria e alimentos. 

IV. Indústria petroquímica. 

V. Indústria siderúrgica. 

VI. Indústria da construção. 

VII. Bancos de investimento (BNDES, BRDE, etc) e instituições financeiras. 

VIII. Instituições e agências governamentais (Correios, ANP, ANEEL, ANTT, etc). 

IX. Empresas de logística e transporte (aéreo, marítimo e rodoviário). 

X. Empresas de transporte de passageiros. 

XI. Hospitais e laboratórios de análise clínica. 

XII. Empresas de consultoria em geral. 

Além do mercado tradicional, outros setores têm procurado contratar profissionais formados pelos 
cursos de Engenharia de Produção, tais como: telecomunicações, informática, internet, entre outros. 
O ponto em comum entre estas áreas é o dinamismo e sua alta taxa de crescimento. São setores que 
tem crescido mesmo quando a economia como um todo tem se estagnado e todas as previsões são 
unânimes em considerá-los como extremamente promissores. 

3. Bases Legais 

O presente Projeto Pedagógico procura enquadrar-se na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei Nº. 9394 de 20 de dezembro de 1996), e em particular no artigo 43 que trata das 
finalidades da educação superior, buscando estimular o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo, formar profissionais aptos para a participação no desenvolvimento da 
sociedade brasileira, promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e estimular o conhecimento dos problemas do mundo 
presente, em particular os nacionais e regionais. 

Também se baseia na Resolução CNE/CES 11/2002 que, em síntese, dispõe sobre os princípios, 
fundamentos, condições e procedimentos da formação em Engenharia, definindo competências, 
habilidades e conteúdos que deverão ser assegurados ao egresso. 

Embora ultrapassada e em fase de redefinição, também se procurou atender o que preconiza a 
Resolução Nº. 218 do CONFEA, de 29/06/1978, no que diz respeito à regulamentação do exercício 
profissional correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em 
nível superior e em nível médio, visto que ainda se mantém em vigor. 

No âmbito da UFSC, este Projeto Pedagógico buscou se adequar ao texto da Resolução Nº. 
17/CUn/97, de 30 de setembro de 1997, que dispõe sobre o Regulamento dos Cursos de Graduação 
da UFSC. 

Finalmente, em relação à composição do conteúdo programático, procurou-se subsídios na estrutura 
curricular proposta pela ABEPRO, adequando-a aos três perfis de Engenharia propostos: Civil, Elétrica 
e Mecânica.  

4. Objetivos do Curso 

Os Cursos de Graduação em Engenharia de Produção da UFSC têm por objetivo geral dar ao egresso 
um perfil com sólida formação técnico-científica e profissional geral que o capacite a absorver e 
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desenvolver novas tecnologias, garantindo-lhe uma postura de permanente busca da atualização 
profissional, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas 
relativos à sua área de competência, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, 
ambientais e culturais, com visão ética e humanística em atendimento às demandas da sociedade. 

5. Perfil do Profissional Egresso 

A formação proporcionada pelo curso de Engenharia de Produção visa um profissional de perfil flexível 
e empreendedor, com grande capacidade de atuação como decisor em diversos níveis da organização, 
habilitando-o a desempenhar, além das funções técnicas, funções gerenciais, de forma cada vez mais 
diversificada. Neste sentido, o curso busca desenvolver as seguintes aptidões: 

I. Agir com ética e responsabilidade profissional; 

II. Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

III. Atuar em equipes multidisciplinares; 

IV. Identificar oportunidades; 

V. Conceber, projetar, implantar e acompanhar experimentos, bem como interpretar os 
respectivos resultados; 

VI. Avaliar de modo crítico as ordens de grandeza e a significância de resultados 
numéricos; 

VII. Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos e tecnológicos, e os respectivos 
instrumentais nas áreas de Engenharia Mecânica, Elétrica e Civil; 

VIII. Identificar, formular e resolver problemas nas áreas de Engenharia Mecânica, Elétrica 
e Civil; 

IX. Identificar, formular e resolver problemas na área de Produção; 

X. Planejar, desenvolver e testar novos produtos e processos; 

XI. Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica; 

XII. Conceber, projetar e analisar sistemas organizacionais; 

XIII. Conceber, projetar e analisar sistemas de informação; 

XIV. Planejar, coordenar e controlar projetos; 

XV. Planejar e controlar as atividades de produção; 

XVI. Modelar e otimizar produtos, processos e sistemas; 

XVII. Supervisionar a operação e a manutenção de produtos e processos;  

XVIII. Avaliar o impacto das atividades de Produção e de Engenharia no contexto social e 
ambiental. 

As características do perfil voltadas a um enfoque sistêmico propiciam ao Engenheiro de Produção 
uma visão de integração dos processos de produção, permitindo que o profissional possa se adaptar 
às mudanças nos contextos sociais, econômicos e tecnológicos, por que passa a sociedade na 
atualidade. 
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6. Organização do Curso 

6.1. Atividades Curriculares 

6.1.1. Grade Curricular 

As grades curriculares dos Cursos de Engenharia de Produção estão apresentadas nos anexos III, IV e 
V, respectivamente para a Produção Civil, Produção Elétrica e Produção Mecânica, e totalizam 4500 
horas-aula distribuídas ao longo de 10 fases semestrais. 

Em conformidade com a Resolução CNE/CES 11/2002, a carga horária dos Cursos em Engenharia 
deverá ser dividida de modo a assegurar um mínimo de 30% da carga horária em disciplinas 
classificadas como Núcleo de Conteúdo Básico. Tais conteúdos serão abordados nas disciplinas 
tipificadas com BAS da grade curricular. Ainda, de acordo com esta resolução, no mínimo 15% da 
carga horária deverá versar sobre conteúdos profissionalizantes, tipificados com PRO na grade 
curricular. O restante da carga horária será dividido em conteúdo específico (ESP), que representa a 
modalidade, Estágio Supervisionado (EST) e Disciplinas Optativas (OPT). No quadro abaixo é 
apresentado um resumo desta distribuição para cada um dos cursos. 

BÁSICAS ESPECÍFICAS ESTÁGIO OPTATIVAS PROFISS. 
CURSO 

CH % CH % CH % CH % CH % 

Engenharia Civil 
Habilitação Produção 1530 34,3 1134 25,1 450 10,0 72 1,6 1314 29,1 

Engenharia Elétrica 
Habilitação Produção 

1494 33,2 1134 25,2 450 10,0 270 6,0 1152 25,6 

Engenharia Mecânica 
Habilitação Produção 

1494 33,2 1134 25,2 450 10,0 270 6,0 1152 25,6 

Os conteúdos básicos de Metodologia Científica, e de Comunicação e Expressão, serão abordados na 
disciplina de Introdução à Engenharia de Produção, no trabalho de conclusão de curso (Monografia I e 
II), no relatório de estágio supervisionado, bem como nos trabalhos escritos e orais apresentados 
pelos alunos nas diversas disciplinas do curso. 

Dado a característica da Engenharia de Produção, serão considerados os conteúdos básicos relativos a 
Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania, dispersos nas diversas disciplinas de código EPS, que se 
correlacionam com estes temas, como por exemplo, Engenharia do Trabalho, Ergonomia e Segurança 
Industrial e Introdução à Engenharia de Produção. 

6.1.2. Articulação entre Teoria e Prática 

A articulação entre teoria e prática nos Cursos de Engenharia de Produção é estabelecida ao longo de 
diversas disciplinas, sob a forma de trabalhos práticos relacionados às matérias lecionadas. Além 
deste aspecto, algumas matérias lecionadas apresentam atividades laboratoriais, como é o caso das 
disciplinas de Física, Química, Informática, bem como as específicas da área técnica (Civil, Elétrica e 
Mecânica) e de Produção. 

No contexto mais amplo, a integração entre prática e teoria se dá, também, através do Estágio 
Supervisionado e do Trabalho de Conclusão de Curso, cujas diretrizes e normas se encontram 
estabelecidas neste projeto pedagógico. 
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6.1.3. Integração Vertical e Horizontal 

A integração vertical do curso é assegurada por um conjunto de requisitos prévios. Deste modo, para 
cursar cada disciplina, o aluno terá que se submeter a um conjunto de “disciplinas pré-requisitos”, que 
terão de ser cursadas antecipadamente, assegurando o domínio do aluno nos conhecimentos 
necessários para o acompanhamento dos conteúdos em questão. Para o bom andamento do curso, os 
professores são fortemente recomendados a conhecerem as ementas e programas das diversas 
disciplinas envolvidas, e a fazerem referência explícita aos conteúdos já lecionados em disciplinas pré-
requisito, caracterizando como os mesmos serão aplicados. Recomenda-se, também, que professores 
do curso se associem em grupos de acordo com a afinidade de conteúdos, para fins de planejamento 
dos programas das disciplinas. 

A integração horizontal, por sua vez, visa assegurar que os conteúdos das disciplinas, alocadas em 
paralelo a cada fase do curso, sejam de carga horária e complexidade compatível com o grau de 
desenvolvimento do aluno. 

Contudo, para que haja uma integração mais harmoniosa entre disciplinas, de forma a evitar que 
matérias básicas sejam preteridas até a quase finalização do curso, o aluno deverá concluir todas as 
disciplinas das fases 1, 2,..., N-2, para poder matricular-se nas disciplinas da fase N. Esta restrição, 
além de impedir o avanço indiscriminado em apenas algumas disciplinas do curso, evita que possam 
ocorrer sobrecargas de disciplinas aos alunos que por ventura tiverem alguma reprovação ao longo do 
Curso. Em outras palavras, na medida em que a reprovação se torna sistemática em uma dada 
disciplina, o aluno é forçado a dedicar-se de forma quase integral à recuperação deste crédito, para, 
posteriormente, poder avançar no Curso. 

6.1.4. Flexibilização 

As grades curriculares dos Cursos de Engenharia de Produção apresentam flexibilidade, na medida em 
que permitem que o aluno escolha um conjunto de disciplinas optativas para a integralização de seu 
currículo. Tais disciplinas poderão contemplar conhecimentos da área profissionalizante e/ou 
específica, conforme o interesse do aluno. 

Além das disciplinas optativas, os alunos poderão realizar atividades diversas, conforme descrito a 
seguir, no item 6.2, as quais serão consideradas como créditos na forma de disciplinas de Atividades 
Complementares. 

6.1.5. Diretrizes para Realização do Estágio Curricular Supervisionado 

O Estágio Curricular Obrigatório é uma atividade prevista pela Resolução CNE/CES 11/2002, de 11 de 
Março de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Engenharia.  

Nos Cursos de Engenharia de Produção da UFSC, esta atividade é implantada sob a forma de uma 
disciplina obrigatória de 450 horas, denominada de Estágio Curricular Supervisionado. Para matricular-
se nesta disciplina, o aluno deverá ter cursado, com aproveitamento, todas as disciplinas obrigatórias 
até a 8ª fase do curso, garantindo o domínio sobre um conjunto mínimo de conhecimentos que o 
capacitem a desenvolver atividades junto a uma empresa conveniada. Sob a égide deste convênio, o 
aluno receberá o amparo legal, referente ao seguro e o contrato que se fazem necessários nestes 
casos. 

A matrícula nesta disciplina de estágio será exclusiva no semestre de sua realização, sendo vetado a 
matrícula em de outras disciplinas simultaneamente. O estágio, que deverá ser realizado com foco 
preferencial na área de Produção, contará com a orientação de um profissional indicado pela empresa, 
onde o estágio será realizado, e de um professor orientador, o qual avaliará o plano de atividades do 
aluno e o Relatório Final a ser encaminhado pelo mesmo ao término do semestre. 

No Anexo I, encontram-se as Normas para Realização do Estágio Curricular Supervisionado, no que se 
refere a sua organização e seus mecanismos de controle. 
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6.1.6. Diretrizes para Realização do Trabalho de Conclusão de Curso 

A realização do Trabalho de Conclusão de Curso é uma atividade de caráter técnico-científico prevista 
na Resolução CNE/CES 11/2002, de 11 de Março de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. Esta atividade tem por objetivo a realização da 
síntese e a integração total ou parcial dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. O Trabalho de 
Conclusão de Curso consistirá em uma aplicação prática dos tópicos estudados no curso de 
Engenharia de Produção, preferencialmente na área de Produção, na forma de projetos técnicos e/ou 
científicos ao nível dos atribuídos a um engenheiro. 

Nos Cursos de Engenharia de Produção esta atividade é desenvolvida nas disciplinas de Monografia I 
e Monografia II, cada qual com uma carga horária de 18 horas-aula. Na primeira destas disciplinas, o 
aluno receberá instruções referentes à elaboração de busca bibliográfica e ao planejamento do 
trabalho, cujo tema deverá ser definido em concordância com o Professor Orientador escolhido. Ao 
longo desta primeira disciplina, o aluno deverá elaborar o cronograma do trabalho, além de definir a 
metodologia e as ferramentas a serem empregadas. A segunda disciplina, denominada de Monografia 
II, poderá ser realizada na 9ª ou 10ª fase, ao final da qual o aluno deverá submeter o produto final 
de seu trabalho à apreciação de uma banca examinadora especialmente constituída para fins de 
avaliação. 

No Anexo II, encontram-se as Normas para Realização do Trabalho de Conclusão de Curso, no que se 
refere a sua organização e seus mecanismos de controle. 

6.2. Atividades Complementares 

6.2.1. Considerações Preliminares 

Diversas atividades poderão ser realizadas pelo aluno, com o objetivo de complementar a sua 
formação. Tais atividades poderão ser utilizadas para agregar créditos na forma de duas disciplinas 
optativas, denominadas de “EPS**31 - Atividades Complementares A” e “EPS**32 - Atividades 
Complementares B”, com carga horária equivalente a 54 horas-aula cada uma. Para obter tais 
créditos, o aluno deverá juntar os certificados obtidos na realização das atividades desenvolvidas, 
encaminhando-os à apreciação da coordenação do curso, para o devido registro e validação. As 
atividades consideradas para este efeito serão pontuadas em conformidade com a seguinte abaixo, 
sendo que cada ponto corresponderá à uma hora-aula para fins de equivalência. 

Atividade Unidade de 
Alocação Pontos 

A Bolsista de Laboratório e/ou Grupos Por semestre 03 

B Monitoria de Disciplina Por semestre 06 

C Visita Técnica Supervisionada (com relatório) Por visita 03 

D Publicação de Trabalhos em Eventos Técnico-Científicos Por artigo Até 30 

E Participação em Atividades de Extensão Por projeto Até 20 

F Desenvolvimento de Software para Suporte Educacional Por software Até 20 

As atividades D, E e F, quando desenvolvidas em grupo, deverão ter os pontos correspondentes 
divididos entre os alunos participantes. A atribuição dos pontos às atividades desenvolvidas deverá 
considerar, por parte do responsável acadêmico, a qualidade do desenvolvimento e o grau de 
dificuldade correspondente.  
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6.2.2. Bolsistas de Laboratórios, Núcleos e/ou Grupos 

Às atividades realizadas no cotidiano dos Laboratórios de Ensino e Pesquisa dos departamentos 
envolvidos no Curso em que o aluno está matriculado, bem como aquelas atividades desenvolvidas 
em grupos tais como PET/Produção, EJEP e GELOG, serão atribuídos 03 pontos por semestre a cada 
participante, independentemente dos trabalhos técnicos e científicos realizados, no âmbito do grupo, 
os quais serão avaliados de forma independente. Caberá ao Professor responsável pelo grupo ou 
laboratório a emissão semestral dos certificados devidos, e a avaliação dos trabalhos técnico-
científicos realizados pelos seus participantes, ouvido os respectivos professores orientadores 
envolvidos. 

Para fins deste instrumento, somente serão consideradas a participação nos laboratórios, núcleos e 
grupos de pesquisa dos seguintes departamentos: 

a) Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas 

b) Departamento de Engenharia Civil (somente Engenharia de Produção Civil) 

c) Departamento de Engenharia Elétrico (somente Engenharia de Produção Elétrica) 

d) Departamento de Engenharia Mecânica (somente Engenharia de Produção Mecânica) 

6.2.3. Monitoria de Disciplina 

A atividade de monitoria é regulamentada na UFSC através da Resolução Nº 19/CEPE/93, de 22 de 
abril de 1993, com base na Lei Nº 5.540, de 28/11/1968 e no Decreto Nº 85.862, de 31/03/1981. 

A monitoria tem por finalidade despertar nos alunos o interesse pela carreira docente, bem como 
prestar auxílio a professores para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades técnico-
didáticas, bem como contribuir para a manutenção de um relacionamento pedagógico produtivo entre 
alunos e professores. Para o cumprimento deste dispositivo o monitor deverá: 

a) Auxiliar o professor na orientação de alunos, na realização de trabalhos experimentais, bem 
como na preparação de material didático e experimental em laboratório e em classe. 

b) Participar de atividades que propiciem o seu aprofundamento na disciplina, tais como: 
elaboração de monografias, revisão de textos e de resenhas bibliográficas, e outras 
correlatas; e 

c) Participar da elaboração do programa de atividades com o professor. 

A cada semestre de participação no programa de monitoria junto às disciplinas EPS, dará ao aluno um 
total de 06 pontos, que serão devidamente registrados na forma de um certificado emitido pelo 
Departamento. Outras atividades, tais como publicações, softwares, e demais trabalhos de caráter 
técnico-científico, ainda que realizados no âmbito da monitoria, poderão ser avaliados de forma 
independente das atividades do cotidiano, como nos demais tipos de atividades complementares, 
cabendo ao professor da disciplina a sua avaliação, em conformidade com a tabela de pontos 
apresentada acima. 

6.2.4. Visita Técnica Supervisionada 

Visitas técnicas são atividades de curtíssima duração, realizadas em geral junto às empresas da 
região, com o objetivo de adquirir conhecimentos práticos referentes a algum aspecto de interesse 
dos cursos e/ou disciplina em particular. Tais atividades deverão ter o acompanhamento de algum 
professor do curso, responsável pela organização, contatos, acompanhamento, e avaliação do 
respectivo relatório técnico. Após a entrega do relatório, o professor emitirá a lista de participantes, 
para fins de confecção do certificado por parte da Secretaria do Curso. A cada certificado de Visita 
Técnica serão atribuídos 03 pontos para fins de requerimento da validação da disciplina de Atividades 
Complementares. 
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6.2.5. Desenvolvimento e/ou Publicação de Trabalhos Técnico-Científicos 

O desenvolvimento e/ou publicação de trabalhos científicos serão avaliados pelo professor orientador, 
que definirá a pontuação correspondente ao mesmo, cabendo a chefia do departamento ao qual o 
trabalho está vinculado, a emissão do certificado correspondente. Trabalhos realizados por dois ou 
mais autores terão seus pontos distribuídos entre os autores participantes.  

7. Procedimentos Metodológicos 

Diversos procedimentos metodológicos poderão (e deverão) ser utilizados para assegurar o 
cumprimento deste projeto político-pedagógico, a depender dos objetivos a serem alcançados, dos 
conteúdos programáticos a serem transmitidos, do perfil das turmas e dos professores responsáveis 
pelas disciplinas, não havendo uma orientação específica a respeito das técnicas de ensino que 
deverão ser aplicadas a cada caso. 

Contudo, na relação ensino-aprendizagem, os professores deverão fazer uso de recursos que 
procurarem explorar a capacidade de raciocínio lógico dos alunos, procurando evidenciar e explorar os 
processos que fazem do indivíduo um engenheiro. Em outras palavras, deverão ser apresentados os 
métodos de análise lógico-científicos, explorando a curiosidade do aluno em relação aos mecanismos 
da engenharia, buscando em classe o exercício da atividade de engenharia através de estudos de 
casos, da resolução de exercícios práticos e da discussão crítica dos resultados obtidos, bem como 
evidenciar os meios de informação disponíveis para obtenção e atualização dos conhecimentos 
pertinentes. 

8. Formas de Avaliação 

A avaliação da aprendizagem do aluno será feita em cada disciplina, conforme o plano de ensino 
específico apresentado pelo professor no início de cada semestre letivo, podendo compreender testes, 
provas, trabalhos escritos, relatórios de atividades, apresentação de seminários, projetos, defesa oral, 
entre outros. Tais avaliações poderão ser realizadas em caráter individual ou em grupo, sendo que a 
determinação do tipo a ser utilizado em cada disciplina deve levar em conta as características 
específicas do conteúdo apresentado na mesma. Como orientação geral, propõe-se que as avaliações 
sejam realizadas de modo a aferir a individualidade do desempenho de cada aluno, quando forem 
realizadas em grupo (trabalhos, projetos, relatórios e seminários) sejam acompanhadas de defesas 
orais do conteúdo envolvido. 

A cada semestre, a coordenação do curso promoverá a avaliação do desempenho dos professores 
frente às disciplinas, através de questionário preenchido pelos alunos, como parte de um Programa de 
Avaliação Institucional. Também o projeto pedagógico deverá ser avaliado regularmente pela 
comissão de implantação do novo currículo, que deverá observar os resultados obtidos e tomar as 
medidas corretivas que forem necessárias, propondo ao Colegiado do Curso as medidas de correção 
de rumos que se fizerem necessárias. 
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ANEXO I 
Normas para Realização de Estágio 

CAPÍTULO I - Das Disposições Preliminares 

 Art. 1 - A presente norma tem como objetivo regulamentar a realização do estágio pelos alunos do 
Curso de Engenharia de Produção. 

Art. 2 - O Estágio é a atividade de aprendizagem proporcionada ao estudante pela participação em 
situações reais, dentro e fora da Universidade, que lhe permita vivenciar, aplicar e aprofundar os 
conhecimentos e objetivos do Curso, compreendendo as seguintes modalidades: 

§ 1º - O Estágio Curricular Supervisionado tem caráter obrigatório conforme previsto no 
Projeto Pedagógico dos Cursos de Engenharia de Produção, e deverá ser realizado em 
conformidade com estas normas. 

§ 2º - O aluno poderá realizar Estágio Extracurricular não supervisionado, com a 
interveniência da Universidade, desde que atenda os objetivos do caput deste artigo, e as 
demais exigências desta norma; 

CAPÍTULO II - Da Comissão Orientadora de Estágio (COE) 

 Art. 3 - Será constituída uma Comissão Orientadora de Estágio (COE), com a atribuição de 
programar, supervisionar e avaliar os estagiários. 

Art. 4 - A COE do Curso de Engenharia de Produção possui a seguinte composição: 

I. Presidente da COE será o Sub-Coordenador do Curso de Engenharia de Produção; 

II. Dois Professores do Departamento de Engenharia de Produção que atuem em 
disciplinas de Graduação dos cursos de Engenharia de Produção a serem designados 
pelo Chefe do EPS e aprovados pelo colegiado dos Cursos de Graduação em 
Engenharia de Produção. 

§ Único – caso o presidente do COE abra mão do cargo o chefe do EPS deverá indicar outro 
nome do corpo de professores do EPS que deverá ser aprovado pelo Colegiado dos Cursos 
de Engenharia de Produção. 

Art. 5 - Podem ser Professores Orientadores de estágio, todos os professores do EPS ou Professores 
de outros departamentos da UFSC devidamente aprovado pela COE. 

§ 1º - Cada Professor Orientador pode orientar no máximo 4 (quatro) alunos 
simultaneamente, respeitado o disposto no artigo 14. 

§ 2º - Para fins de cômputo da carga de ensino do docente, fica estabelecido o limite de 01 
(uma) hora-semanal por aluno em estágio curricular, durante o período correspondente à 
sua realização, em conformidade com o inciso III do artigo 3º da Resolução No. 
53/CEPE/95, de 31 de agosto de 1995. 

Art. 6 - Compete ao Presidente da COE convocar e presidir as reuniões da Comissão de Orientação de 
Estágios, que possui as seguintes atribuições: 

I. Coordenar as atividades de programação de estágios ouvida a Coordenação de Curso; 

II. Avaliar as propostas de estágio encaminhadas pelos alunos; 
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III. Coordenar as atividades de orientação e avaliação dos estagiários; 

IV. Encaminhar e assinar os contratos de Estágio Curricular Supervisionado, de acordo 
com os termos dos respectivos convênios e com a legislação em vigor. 

CAPÍTULO III - Da realização do Estágio pelos Alunos 

Art. 7 - Os Estágios Curricular Supervisionado e Extracurricular só podem ser realizados em 
organizações que possuam convênio para tal finalidade com a UFSC. 

Art. 8 - O Estágio Curricular Supervisionado só poderá ser realizado pelos alunos que tiverem 
concluído todas as disciplinas obrigatórias do seu curso até a 8ª fase. A matrícula em Estágio 
Curricular Supervisionado só será efetivada mediante apresentação de contrato de estágio assinado e 
parecer favorável da COE. 

§ Único – No semestre em que o aluno estiver matriculado em estágio obrigatório, o aluno 
não poderá se matricular em outra disciplina, seja ela de que natureza for, exceto no TCC. 

Art. 9 - O Estágio Curricular Supervisionado pode ser substituído ou ter equivalência com outra 
atividade orientada, mediante requerimento encaminhado à COE. 

§ Único - O parecer emitido pela COE, caso seja favorável ao requerimento do aluno, é 
encaminhado à Coordenação de Curso para as providências cabíveis. 

Art. 10 - Duração do Estágio Curricular Supervisionado: 

I. O estágio não pode ultrapassar 6 (seis) meses de duração, podendo haver, 
excepcionalmente, renovação do contrato por mais até 6 (seis) meses, mediante 
parecer favorável emitido pela COE. 

II. O estágio não pode ter menos que 18 (dezoito) semanas de duração. 

III. O estágio não pode ter menos que 450 horas. 

Art. 11 - O Estágio Curricular é uma atividade orientada contando para isso com Professor Orientador 
que atenda o Artigo 5. 

§ 1º - O aluno deverá ter um supervisor de estágio pertencente à organização na qual 
realiza o estágio. 

§ 2º - O aluno estagiário deve apresentar um programa de estágio ao Professor Orientador 
de acordo com o formato estabelecido pela COE. 

Art. 12 - Compete ao Professor Orientador: 

I. Colaborar com o estudante na elaboração do programa das atividades a serem 
desenvolvidas no estágio; 

II. Acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas; 

III. Apresentar à COE a avaliação do desempenho das atividades desenvolvidas após o 
recebimento do Relatório Final do Estágio do aluno; 

IV. Solicitar, em caráter facultativo, a apresentação oral das atividades desenvolvidas no 
estágio. 

Art. 13 - A avaliação do Estágio Curricular Supervisionado se dá através da análise das atividades 
desenvolvidas, dos relatórios parciais e pelo relatório final apresentado pelo aluno estagiário segundo 
formato estabelecido pela COE. 
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§ 1º - Cabe à COE atribuir um conceito baseado no parecer do Professor Orientador. 

§ 2º - A COE pode convocar o Professor Orientador e/ou o aluno estagiário sempre que 
necessário para esclarecimentos e/ou questionamentos acerca do andamento do estágio. 

§ 3º - Os conceitos são encaminhados à Coordenação de Curso para as providências finais 
cabíveis. 

Art. 14 - O Estágio Extracurricular terá seu contrato assinado pela COE, desde que o aluno esteja 
matriculado em pelo menos 20 horas-aula semanais em disciplinas de seu currículo, e ainda tenha 
sido aprovado em pelo menos 80% das disciplinas realizadas no semestre anterior. 

§ Único – O contrato de Estágio Extracurricular terá validade apenas durante o semestre 
acadêmico em que for autorizado, podendo ser renovado, desde que continue atendendo o 
caput deste artigo. 

CAPÍTULO IV - Disposições Finais e Transitórias 

Art. 15 - O número máximo de orientados simultaneamente por Professor Orientador é de 6 (seis) 
alunos, somando-se os orientandos de Estágio e os de Trabalho de Conclusão de Curso. 

Art. 16 - Quando o Professor Orientador for um Professor Substituto, devem ser observadas pelo 
aluno as características do contrato e o tempo de duração do mesmo, dado que a COE não pode 
assumir qualquer compromisso, caso haja impossibilidade de continuidade desta orientação. 

Art. 17 - O Colegiado de Curso de Engenharia de Produção é a instância recursiva das decisões da 
COE. 

Art. 18 - Fica assegurada, ao aluno que estiver realizando estágio e que não se enquadre na presente 
norma, a conclusão do mesmo segundo o estabelecido no respectivo contrato de estágio. 

Art. 19 - Esta norma entra em vigor a partir da data de sua aprovação no Colegiado de Curso de 
Engenharia de Produção. 

Art. 20 – Revogam-se as disposições contrárias. 
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ANEXO II 
Normas para Realização do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) 

CAPÍTULO I - Das Disposições Preliminares 

Art. 1 - A presente norma tem como objetivo regulamentar a realização de Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) pelos alunos dos Cursos de Engenharia de Produção, em conformidade com o previsto na 
CNE/CES 11/2002 (Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia). 

Art. 2 - O TCC é uma atividade de síntese e integração de conhecimentos adquiridos ao longo do 
curso, com caráter predominantemente interdisciplinar e tendo como foco principal uma das áreas da 
Engenharia de Produção. 

§ 1º - O TCC é um trabalho de aprofundamento podendo ter características de experimento, 
de estudo teórico ou de estudo de caso. 

 § 2º - O TCC é obrigatório para a integralização do curso e não pode ser substituído por 
outra atividade. 

§ 3º - A supervisão das atividades relacionadas ao TCC é conduzida pelo Sub-Coordenador 
do Curso de Engenharia de Produção com o apoio de uma comissão. 

CAPÍTULO II - Da Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso (CTCC) 

Art. 3 - A Comissão de TCC (CTCC), presidida pelo Sub-Coordenador, tem as seguintes atribuições: 

I. Supervisionar as atividades relacionadas ao TCC; 

II. Estabelecer o formato de proposta do projeto de realização de TCC, de redação da 
monografia e de apresentação final do TCC pelos alunos; 

III. Deliberar sobre as solicitações de credenciamento de Professores Orientadores de 
TCC; 

IV. Deliberar sobre as propostas de projeto de realização de TCC até a data oficial de 
início das matriculas do período letivo subseqüente ao da entrega destas propostas; 

V. Deliberar sobre a constituição de bancas e datas de exame dos TCCs. 

Art. 4 - A CTCC do Curso de Engenharia de Produção possui a seguinte composição: 

I. O Presidente é o Sub-Coordenador dos Cursos de Engenharia de Produção; 

II. Dois Professores do Departamento de Engenharia de Produção que atue em 
disciplinas de Graduação dos cursos de Engenharia de Produção a serem designados 
pelo Chefe do EPS e aprovados pelo colegiado dos Cursos de Graduação em 
Engenharia de Produção. 

§ Único – caso o presidente do CTCC abra mão do cargo o chefe do EPS deverá indicar 
outro nome do corpo de professores do EPS que deverá ser aprovado pelo Colegiado dos 
Cursos de Engenharia de Produção. 

Art. 5 - Podem ser Professores Orientadores de TCC, todos os professores do EPS ou Professores que 
tiverem sua solicitação de credenciamento aprovada pela CTCC. 
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§ 1º - Cada Professor Orientador poderá orientar no máximo 4 (quatro) alunos 
simultaneamente, respeitado o disposto no artigo 16. 

§ 2º - Para fins de cômputo da carga de ensino do docente, fica estabelecido o limite de 01 
(uma) hora-semanal por trabalho orientado, durante o período de um semestre, em 
conformidade com o inciso IV e o §3º do artigo 3º da Resolução No. 53/CEPE/95, de 31 de 
agosto de 1995. 

Art. 6 - Compete ao Presidente da CTCC: 

I. Convocar e presidir as reuniões da CTCC; 

II. Encaminhar para a Coordenação de Curso os projetos de realização de TCC 
aprovados pela CTCC para as providências relacionadas à matrícula dos alunos; 

III. Publicar os editais dos exames de TCC, ouvidos os respectivos alunos autores e seus 
orientadores. 

CAPÍTULO III - Da realização do TCC 

Art. 7 – A matrícula em disciplinas de TCC só pode ser realizada pelos alunos que tiverem concluído as 
disciplinas obrigatórias da 7ª. Fase, de acordo com o previsto neste Projeto Pedagógico. 

Art. 8 - O TCC é uma atividade de caráter preferencialmente individual e pressupõe a elaboração de 
uma monografia de acordo com o formato estabelecido pela CTCC. 

Art. 9 - Para a realização do TCC, o aluno deve requerer, junto à Coordenação de Curso, no período 
de matrículas do calendário oficial da UFSC, matrícula na disciplina Monografia II, mediante 
apresentação de proposta de projeto de realização de TCC desenvolvida na disciplina Monografia I, 
em conformidade com o formato estabelecido pela CTCC. 

§ 1º - Na proposta de projeto de realização do TCC, deve constar um termo de aceite 
emitido pelo Professor Orientador que se dispuser a orientá-la. 

§ 2º - O aluno pode ter, além do Professor Orientador, um co-orientador devidamente 
justificado no corpo da proposta de TCC. 

§ 3º - O orientador e o co-orientador devem ter formação compatível com o TCC a ser 
orientado. 

§ 4º - O aluno deve encaminhar a proposta de TCC à CTCC, até 30 dias antes da data de 
início oficial do período de matrículas da UFSC. 

§ 5º - Somente após a aprovação da proposta de TCC pela CTCC a Coordenação efetivará a 
matrícula do aluno na disciplina de Monografia II. 

§ 6º - O TCC tem duração mínima de um período letivo, podendo ser prorrogado mediante 
apresentação de justificativa. 

Art. 10 - Compete ao Professor Orientador: 

I. Colaborar com o estudante na elaboração do programa das atividades a serem 
desenvolvidas; 

II. Acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas. 

III. Presidir a banca de exame de TCC do qual for orientador. 
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CAPÍTULO IV – Do Exame do TCC 

Art. 11 – Realizado o TCC, o aluno autor encaminha a monografia redigida de acordo com o formato 
estabelecido pela CTCC, para a presidência da Comissão, com número de cópias adicionais igual ao 
número de membros da banca. 

§ único – No momento do encaminhamento da monografia, o Professor Orientador deve 
encaminhar a proposta de composição de banca e de data de defesa do TCC. 

Art. 12 – Recebida a monografia, a proposta de constituição de banca e de data da defesa da 
monografia, a presidência da CTCC pode publicar o edital contendo o título e o autor da monografia, 
assim como, a banca, a data, a hora e o local da defesa da monografia de TCC. 

§ único – Uma cópia da monografia deve ser enviada para cada um dos examinadores com 
pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência em relação à data estabelecida para a defesa. 

Art. 13 – A banca examinadora é constituída por no mínimo três examinadores tendo o Professor 
Orientador como seu Presidente. 

§ único – Os demais examinadores podem ser qualquer Professor da UFSC ou membro 
externo, com no mínimo formação de graduação (bacharelado ou licenciatura plena), 
mediante aprovação pela CTCC. 

Art. 14 – A defesa do TCC é realizada em sessão pública através de apresentação da mesma pelo 
autor e argüição pelos membros da banca seguida de reunião da mesma para emitir parecer único 
determinando: 

I. Aprovação emitindo uma nota final entre 6,0 (seis) e 10,0 (dez); 

II. Reprovação emitindo um conceito inferior a 6,0 (seis); 

III. Aprovação condicionada a realização de modificações na monografia. 

§ 1º - No caso da aprovação condicionada a banca define um prazo de no máximo de 30 
(trinta) dias para o aluno apresentar a versão final do trabalho com as alterações propostas 
para nova análise. 

§ 2º - A banca se reúne novamente para verificação de atendimento às exigências e emite 
um parecer final aprovando o aluno com conceito igual ou superior a 6,0 (seis) ou 
reprovando-o e emitindo um conceito inferior a 6,0 (seis). 

§ 3º - Caso o aluno seja reprovado é concedida mais uma e única oportunidade para a 
realização de um novo TCC. 

Art. 15 – Após aprovado, o aluno deve encaminhar para a Coordenação de Curso a versão final em 
uma via digital e tantas vias encadernadas quantos forem os membros da banca acrescentando-se 
mais duas vias, de acordo com o formato estabelecido pela CTCC, como condição final para 
lançamento do conceito referente à aprovação na disciplina. 

§ único – As vias encadernadas da monografia são encaminhadas uma para cada membro 
da banca, uma para a biblioteca e uma para a Coordenação de Curso. 

CAPÍTULO V - Disposições Finais e Transitórias 

Art. 16 – O número máximo de orientados simultaneamente por Professor Orientador é de 6 (seis) 
alunos, somando-se os orientandos de Estágio e os de Trabalho de Conclusão de Curso. 

Art. 17 – Caso o Professor Orientador seja Professor Substituto ou Professor Voluntário, devem ser 
observados pelo aluno as características do contrato e o tempo de duração do mesmo, dado que a 
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CTCC não pode assumir qualquer compromisso, caso haja impossibilidade de continuidade nesta 
orientação. 

Art. 18 – O Colegiado dos Cursos de graduação de Engenharia de Produção é a instância recursiva das 
decisões da CTCC. 

Art. 19 - Os professores do Departamento de Engenharia de Produção estão automaticamente 
credenciados como orientadores do TCC. 

Art. 20 – Revogam-se as disposições em contrário. 


