
A internacionalização e globalização da economia geram um ambiente de crescente competitividade para a maioria das 
organizações de bens e serviços.  Como não poderia ser diferente, a produtividade e a qualidade, elementos de estudo da 

Engenharia de Produção, tornaram-se uma necessidade competitiva para as organizações.

O que se entendia por Engenheiro de Produção mudou. A formação do profissional também.

A Universidade La Salle te convida a percorrer uma trajetória inovadora de formação profissional para fazer, aprender e se 
surpreender de forma transformadora durante a graduação. 

CONHEÇA A NOVA PROPOSTA:

Não tem mistério: o módulo é um grupo de disciplinas, projetos e estágios interligados.

No novo curso de Engenharia de Produção, esse mito definitivamente cai por terra. Algumas pessoas têm mais afinidade 
com pesquisa e produção de artigos científicos. Para elas, o modelo tradicional de TCC continua sendo uma ótima opção. 

A novidade é que, além do artigo, o agora PCC (Projeto de Conclusão de Curso) de Engenharia de Produção também pode 
ser uma ótima oportunidade para amadurecer aquele projeto que surgiu durante o curso.  Já pensou em se formar e sair 

da universidade com uma ideia consolidada de empresa na mão?

Outras possibilidades para o teu PCC:

• Relatório de pesquisa técnico-científica
• Trabalho que resulte na elaboração de um artigo científico

• Plano de Negócios ou Modelagem de Negócios
• Protocolo experimental ou de aplicação em serviços, projeto de intervenção em procedimentos clínicos ou de serviço 

pertinente
• Projetos técnicos, aplicativos, materiais didáticos, produtos, técnicas, softwares, hardwares 

Uma nova forma de valorizar o novo Engenheiro de Produção: versátil, criativo e empreendedor.

Falando nisso, a sementinha do empreendedorismo que já era plantada no solo fértil da criatividade dos alunos ao longo 
do curso, ganhou um momento especial.

As experiências empreendedoras, temas globais contemporâneos e comunicação e linguagem compõem o chamado Eixo 
de Formação Transversal. 

Neste novo modelo, o teu resultado não será somente o diploma na mão ao final do curso. 

Segue mais uma novidade: o Projeto Integrador

O objetivo é desenvolver a tua capacidade de:

de forma multidisciplinar e interdisciplinar. Isso quer dizer: uma oportunidade para construir um projeto completo, a 
partir da união dos conhecimentos de várias áreas.

Serão disciplinas para expandir os teus conhecimentos para além dos conteúdos específicos e, para tanto, contarão com 
a flexibilidade da modalidade EAD.

Para sanar qualquer dúvida sobre a modalidade de educação a distância:
• O ambiente virtual da Universidade é fruto da parceria consolidada com a Google For Education

O curso também é norteado pelos Eixos de Formação Específica:

Falar de Engenharia de Produção é falar de um olhar atento e global. A teoria é muito importante na formação do profis-
sional, pois o avanço da tecnologia motiva as inovações na área a todo o momento.

O currículo também visa os resultados concretos dessa experiência na sociedade. 

Já pensou em ter o teu nome gravado na história de pessoas que se beneficiaram pelo teu trabalho?

Sempre existiu a possibilidade de fazer isso por meio de projetos de extensão que aconteciam sem ligação direta com o 
curso de graduação.

Além dos Projetos Integradores, as Atividades de Extensão agora integram o currículo de Engenharia de Produção em 
disciplinas como:

que contribuem para a transformação social local e para enriquecer a tua formação integral.

Esqueça o modelo tradicional de currículo!  
Agora, o curso foi organizado como um mapa que articula conhecimentos, habilidades e atitudes

APRENDER COM UM NOVO MAPA DO CONHECIMENTO

(*) No semestre 2020/1 será ofertado um Módulo do curso.

Você possui habilidades, 
conhecimentos e 

atitudes que construiu ao 

longo da vida.
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Durante o curso nós te ajudaremos a 

desenvolver novas habilidades conhecimentos 
e atitudes para ser o profissional...
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...com as competências necessárias 

para solucionar problemas reais em 

diferentes situações no mercado de 

trabalho e na vida.

HC A

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

UNIVERSIDADE

EIXO DE FORMAÇÃO TRANSVERSAL

EIXOS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

SURPREENDER-SE COM A QUEBRA DE PARADIGMAS

Nem precisa estar no Ensino Superior para conhecer a fama de mau do TCC
Trabalho de Conclusão de Curso.

FAZER, SIM!

TEORIA + EXPERIÊNCIA
Como você já viu, acontece dentro e fora da sala de aula.

A TUA EVOLUÇÃO VAI ACONTECER EM 

10 MÓDULOS  DE APRENDIZAGEM.

CONFIRA OS MÓDULOS

DO TEU CURSO:

MÓDULO – DESAFIO
Aborda conceitos fundamentais e introdutórios considerados base para o desenvolvimento de 

competências na área da engenharia.

MÓDULO  – FUNDAMENTOS
O Módulo te apresentará o estudo dos fundamentos das ciências da natureza aplicados às 

engenharias.

MÓDULO – INTEGRAÇÃO
Você desenvolverá o raciocínio estatístico e lógico para aplicação nos sistemas produtivos.

MÓDULO – FLUXO DE VALOR
Este Módulo fará o mapeamento e a identificação de atividades agregadoras de valor aos 

produtos e serviços.

MÓDULO – PRODUTO E ECONOMIA
Você estudará conceitos econômicos e a sua aplicação à gestão de desenvolvimento de 

produtos e à cadeia de suprimentos das organizações.

MÓDULO – SERVIÇOS E FINANÇAS
Com este Módulo você compreenderá melhor e aplicará os conhecimentos da gestão 

econômico-financeira à engenharia.

MÓDULO – SISTEMAS DE PRODUÇÃO
O Módulo oportunizará a compreensão e a aplicação dos diferentes métodos de produção 

contemporâneos.

MÓDULO – PROJETO
O Módulo Projeto vai integrar competências, habilidades e atitudes desenvolvidas ao longo do 

curso para concretizar a tua trajetória em Engenharia de Produção, com base no perfil do 

profissional formado pela Universidade La Salle.

MÓDULO – SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
A prática será o foco deste módulo. Você fará analisará casos reais em empresas reais, fará o 

diagnóstico e irá propor soluções. 

MÓDULO – GESTÃO E PRODUÇÃO
O Módulo contempla a compreensão de conhecimentos, o desenvolvimento e o exercício de 

competências voltadas à gestão de sistemas organizacionais. Você aprenderá a identificar e 

resolver problemas com diferentes ferramentas.

DISCIPLINAS OPTATIVAS - LICENCIATURA HORAS
Aspectos Socioculturais das Relações Internacionais 80
BIM - Building Information Modeling 80
Controladoria e Sistemas de Informação 80
Cultura Surda e Língua Brasileira de Sinais- 80
Educação Intercultural e Direitos Humanos 80
Empreendedorismo Social e Sustentabilidade 80
Empreendedorismo, Criatividade e Inovação 80
Estratégias de Marketing 80
Finanças de Longo Prazo 80
Fundamentos de Inglês 80
Gestão de Vendas 80
Gestão Estratégica 80
Liderança e Desafios para Gestão Estratégica de Pessoas 80

DISCIPLINA HORAS
Algoritmos e Programação 80
Comunicação e Linguagem* 80
Física - Mecânica 80
Geometria Descritiva e Desenho Técnico 80
Sistemas de Produção 80

DISCIPLINA HORAS
Cálculo - Limites e Derivadas 80
Ferramentas da Produção Enxuta I 80
Geometria Analítica e Álgebra Linear 80
Química Geral 80
Temas Globais Contemporâneos* 80

DISCIPLINA HORAS
Cálculo - Integrais 80
Ciência dos Materiais 80
Métodos Estatísticos 80
Planejamento, Programação, Controle da Produção e Materiais 80
Projeto Integrador - Eficiência 80

DISCIPLINA HORAS
Cálculo - Séries, Equações e Cálculo Vetorial 80
Ergonomia e Segurança no Trabalho 80
Fenômenos de Transporte 80
Ferramentas da Qualidade 80
Gestão de Pessoas* 80

DISCIPLINA HORAS
Análise Estrutural 80
Ferramentas da Produção Enxuta II 80
Física - Eletromagnetismo 80
Modelagem Digital Paramétrica 80
Projeto Integrador de Inovação e Tecnologia 80

DISCIPLINA HORAS
Economia* 80
Engenharia da Qualidade 80
Engenharia de Produto 80
Gestão da Cadeia de Suprimentos* 80
Processos de Fabricação 80

DISCIPLINA HORAS
Finanças de Curto Prazo 80
Gerenciamento de Projetos* 80
Gestão de Serviços* 80
Pesquisa Operacional 80
Projeto Integrador - Soluções de Melhoria 80

DISCIPLINA HORAS
Ferramentas da Produção Enxuta III 80
Gestão Estratégica de Custos 80
Projeto Integrador - Desempenho 80

DISCIPLINA HORAS
Estágio Supervisionado 160
Gestão da Manutenção 80
Projeto de Fábrica 80

DISCIPLINA HORAS
Experiência Empreendedora* 160
Optativa 80
Trabalho de Conclusão de Curso 80

Projeto Integrador de Inovação e Tecnologia
O projeto da área de Inovação e Tecnologia é previsto no módulo Fluxo de Valor e vai trabalhar os Eixos Norteadores: 

revitalização de espaços públicos; inovação e tecnologia aplicada à sustentabilidade; cidades inteligentes e 

desenvolvimento dos centros urbanos. 

Modificar para Projeto Integrador - Desempenho
Esse projeto implica na proposição de métodos de melhoria em processos previamente identificados, objetivando um 

melhor desempenho geral. 

Projeto Integrador – Soluções de Melhoria
Nesse projeto de curso você deverá atender às demandas sociais através do mapeamento de processos em locais 

conveniados, a fim de identificar melhorias possíveis.

O Projeto Integrador - Eficiência: 
Está previsto no módulo Integração. Você irá aplicar ferramentas e métodos de identificação de problemas em uma 

instituição pública, visando descrever a eficiência e o desempenho dos processos/serviços.

UMA PALAVRA  = MUITOS SENTIMENTOS PARA UM ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

ATUAÇÃO COLABORATIVA + COOPERATIVA

RESULTADOS

CONTEÚDOS
BÁSICOS

GERÊNCIA DE
PRODUÇÃO

PRODUTOS
E QUALIDADE

PRÁTICAS EM 
ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO

PROCESSO
PRODUTIVO

GESTÃO
ECONÔMICA

• Soluções práticas
• Minicursos
• Workshop
• Palestras

• Física - Mecânica
• Cálculo: Limites e Derivadas
• Química Geral

ligando você, a Universidade e a Comunidade por meio de:


