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CURSO DE ENGEMHARIA DE PRODUÇÃO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Nome do curso: Engenharia de Produção. 

Grau Conferido: Bacharel em Engenharia de Produção. 

Modalidade do curso: Presencial. 

Duração: 5 (cinco) anos ou 10 (dez) períodos. 

Área de Conhecimento: Engenharias. 

Regime: Crédito semestral com códigos por disciplinas, respeitados os pré-requisitos e co-

requisitos existentes. 

Número de vagas ofertadas: 240 anuais. 

Turnos previstos: Manhã e Noite. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

 

Proporcionar aos alunos uma sólida formação teórica e prática no que tange à 

elaboração e implantação de projetos e manutenção de sistemas produtivos, para que 

possam desenvolver competências e habilidades dentro da base tecnológica da Engenharia 

de Produção. Favorecer aos alunos oportunidades de construção de conhecimentos e de 

experiências que lhes propiciem empregabilidade e permitam o pleno domínio da 

coordenação de tarefas de responsabilidades técnica e administrativa. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Analisar projetos quanto à viabilidade econômica, técnica e operacional;  

b) Analisar e gerenciar orçamentos relativos a estoques e logísticas interna e 

externa; 

c) Elaborar layout de linha de produção;  

d) Analisar projetos na área das Engenharias;  

e) Elaborar projetos com tecnologia fuzzy;  

f) Desenvolver projetos de logística;  

g) Gerenciar produção e operação empresarial;  
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h) Executar operações técnico-administrativas em empresas de Engenharia de 

Produção;  

i) Aplicar conhecimentos tecnológicos e científicos na identificação, formulação, 

proposição e resolução de problemas de Engenharia de Produção.  

j) Identificar e analisar criticamente as influências das decisões técnicas no meio 

ambiente;  

k) Identificar e solucionar problemas, bem como otimizar atividades ligadas a 

projetos, operações e gerenciamento do trabalho e de sistemas de produção de bens e/ou 

serviços;  

l) Analisar e subsidiar decisões estratégicas, relacionadas aos ambientes 

competitivos e regulados, da economia moderna complexa, integrada e globalizada. 

 

3. PERFIL DO EGRESSO 

 

O egresso do curso de Engenharia de Produção da Faculdade Estácio de São Luís 

será capaz de formular, solucionar e otimizar, de forma sustentável, problemas ligados às 

atividades de projeto, operação e gerenciamento do trabalho e de sistemas de produção de 

bens e/ou serviços, considerando seus aspectos humanos, econômicos, sociais e ambientais, 

com visão ética e humanística em atendimento às demandas da sociedade. Será um 

engenheiro na qual a competência técnico-científica estará aliada a um embasamento 

humanístico sólido.  

Desta forma, ele estará apto a atuar em sistemas produtivos de bens ou 

serviços, tanto em indústrias de manufatura quanto em organizações de prestação de 

serviço como empresa públicas ou privadas. 

 

4. INSERÇÃO NO MERACDO DE TRABALHO 

 

O Engenheiro de Produção é um gestor que atua nos mais variados ramos da 

indústria. É um profissional que analisa, gerencia e executa todas as etapas de um ou mais 

sistemas de produção, desde que envolvam: controle de estoques, logística, linha de 

produção, meio ambiente, qualidade e operações técnico administrativa. Ao aliar os 

conhecimentos técnicos e científicos, o Engenheiro de Produção tem a capacidade de 

identificar, propor e solucionar problemas em sistemas produtivos de bens e ou serviços. 
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No âmbito local, existem grandes indústrias, na sua grande maioria concentradas 

na capital, São Luís, com os mais variados ramos industriais, tais como: produção mineral, 

logístico, portuário e alimentício acumulam a maior fatia da produção do estado do 

Maranhão onde o egresso de Engenharia de Produção pode estar inserido. O aspecto 

portuário se destaca dos demais em função da privilegiada posição geográfica, pois é o porto 

brasileiro que fica localizada mais próximo dos E.U.A e da Europa grandes centros 

importadores e exportadores do mundo. Aliado a isso, o complexo portuário do Itaqui 

também conta com uma sofisticada e bem estruturada logística, que torna uns dos portos 

mais movimentados país. A logística ferroviária promove o barateamento e facilitação do 

escoamento de produtos agrícolas vindo de Balsas (grãos) e de minério de ferro vindo 

através da estrada de ferro Carajás-PA até o porto do Itaqui.      

Outra parte do setor industrial se concentra no município de Açailândia, polo 

siderúrgico, que fabrica ferro gusa, o qual promove a exportação de matéria prima semi-

acabada para produção de aço. 

 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 

O processo avaliativo é composto de três etapas:  

I – 1ª Avaliação (AV1);  

II – 2ª Avaliação (AV2);  

III – 3ª Avaliação (AV3). 

O processo avaliativo é realizado em data, horário e local determinados pela 

Instituição. A primeira avaliação (AV1), com a forma e a execução definidas pelo professor 

da disciplina, terá o valor de 10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo da disciplina 

lecionado, do início das aulas até a sua realização. A segunda avaliação (AV2) terá o valor de 

10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo da disciplina lecionado, do início das aulas até a 

sua realização. A avaliação AV2 das disciplinas possuam atividades estruturadas /ou 

trabalhos terá o valor de 10 (dez) pontos, sendo:  

I – 8 (oito) pontos do instrumento integrado avaliativo; e  

II – 2 (dois) pontos pela execução das Atividades Estruturadas e/ou trabalhos 

Nas disciplinas na modalidade online dos cursos presenciais, a avaliação dos 

discentes ocorrerá por meio de provas presenciais (AV e AVS), sendo atribuído grau de 0,0 

(zero) a 9,0 (nove), e por meio da avaliação na participação nos fóruns de discussão de 

conteúdo, disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a qual será atribuído 

grau de 0,0 (zero) a 1,0 (um) e que será somado à pontuação das avaliações AV e AVS. 


