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PROCESSO nº. 073/11 
 
Procedência: PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO. 
ASSUNTO: PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR E DO 
EMENTÁRIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. 
 

PARECER nº. 068/11 
DATA: 19/10/11 

 
1 HISTÓRICO 
 
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação protocolou junto ao Conselho Universitário - 
Consuni, do Centro Universitário de Brusque - Unifebe, para análise e deliberação, a proposta 
de reformulação da matriz curricular e do ementário do Curso de Engenharia de Produção. 
 
2 ANÁLISE 
 
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação enviou cópia do ofício CCEP nº 040/2011, de 
22/09/2011, no qual o coordenador do curso de Engenharia de Produção encaminha proposta 
de reformulação da matriz curricular e do ementário do curso para 2012, sugeridas e 
aprovadas pelo Colegiado e pelo Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia de 
Produção, bem como, toda a documentação que registra o processo de discussão e 
reorganização curricular do curso. 
 
Diante do exposto, a Pró-Reitoria solicitou a apreciação da Reitoria e posterior deliberação do 
Conselho Universitário – CONSUNI. 
 
Sendo assim, o Colegiado e o Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia de 
Produção identificaram potenciais oportunidades de melhorias no curso. Estas melhorias 
foram motivadas principalmente pelos seguintes pontos:  
 
a) Criação de uma identidade ao curso;  
b) Correção da dificuldade dos ingressantes em disciplinas que possuem a matemática 

fundamental com base (inclusão de uma disciplina para cálculo fundamental);  
c) Necessidade de promover o contato dos acadêmicos com as disciplinas técnicas 

específicas nas primeiras fases do curso;  
d) Necessidade de promover o contato dos acadêmicos com os laboratórios ao longo de todo 

o curso;  
e) Necessidade de promover o contato dos acadêmicos com as disciplinas bases da 

Engenharia de Produção nas primeiras fases do curso, como a disciplina de Engenharia 
de Operações e Manufatura;  

f) Necessidade de inserir disciplinas na matriz curricular que promovam maior 
compreensão ao acadêmico sobre a análise de resultados;  

g) Necessidade de promover uma qualificação intermediária ao acadêmico;  
h) Melhoria nas disciplinas do estágio supervisionado;  
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i) Organizar a matriz curricular com o objetivo de promover projetos integradores com 
elevado nível de correlação.  

 
As discussões sobre a nova matriz curricular foram iniciadas na quarta reunião do colegiado 
do curso de Engenharia de Produção, realizada no dia 19 de julho de 2011. Após a referida 
reunião, diversas conversas pontuais foram realizadas com os professores do curso, além da 
troca frequente de e-mails para ajuste de detalhes. Além disso, para a discussão específica da 
proposta da matriz curricular, foram realizadas três reuniões do Núcleo Docente Estruturante 
e duas reuniões do Colegiado do Curso. 
 
A reformulação da matriz curricular do curso de Engenharia de Produção tomou como base a 
resolução CNE/CES 11 de 2002, que trata dos conteúdos básicos dos cursos de Engenharia e 
a portaria Inep n˚245, de 04 de agosto de 2011, que trata sobre os conteúdos inseridos na 
avaliação do ENADE relacionados ao curso de Engenharia de Produção. Além disso, também 
foi realizada uma consulta junto ao CREA sobre as competências do curso.  
 
Desse modo, seguem anexas, a proposta de matriz curricular e o ementário do Curso de 
Engenharia de Produção, que ficam fazendo parte integrante deste Parecer. 
 
3 PARECER 
 
Diante do exposto na análise, o Conselho Universitário – Consuni do Centro Universitário de 
Brusque - Unifebe, deliberou: 
 
APROVAR as alterações na matriz curricular e no ementário do Curso de Engenharia de 
Produção. 
 

Brusque, 19 de outubro de 2011. 
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