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Missão da IES 
 

 

A Estácio Juiz de Fora explicita sua missão articulada à sua área de atuação, através da 

oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, no Município de Juiz de Fora, estado 

de Minas Gerais, conforme a seguir: 

 

“Educar para transformar: promovendo a formação e ascensão profissional dos nossos alunos 

através de uma educação de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades onde atuamos.” 

 
 
 
 
 

Missão do Curso 
 

A missão do curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora é 

formar engenheiros de produção capazes de intervir ética e eficientemente na concepção, 

escolha, fabricação, otimização e exploração de sistemas produtivos diversos, levando em 

consideração, de forma sustentável, as dimensões: humana, tecnológica, econômica, política e 

ambiental.  

 

Esta missão está alinhada com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia.  

 

http://www.jf.estacio.br/
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A proposta do curso não se encerra na aquisição destes conhecimentos, mas também 

em formar profissionais cônscios da importância do meio ambiente, e consequentemente, do 

desenvolvimento sustentável, além do senso crítico, da ética e da responsabilidade social. 

 
 

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

Alinhados à missão do curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário Estácio 

Juiz de Fora, traçamos os seguintes objetivos: 

 

 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 e; 

 

 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. 

 

 Objetivos Específicos 
 

O curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora tem como 

objetivos: 

 

  Analisar projetos quanto à viabilidade econômica, técnica e operacional;  

  Analisar e gerenciar orçamentos relativos a estoques e logísticas interna e externa;  

  Elaborar layout de linha de produção;  

  Analisar projetos na área das Engenharias;  

  Elaborar projetos com tecnologia fuzzy;  

  Desenvolver projetos de logística;  

  Gerenciar produção e operação empresarial;  

  Executar operações técnico administrativas em empresas de Engenharia de Produção;  

  Aplicar conhecimentos tecnológicos e científicos na identificação, formulação, 

proposição e resolução de problemas de Engenharia de Produção.  

  Identificar e analisar criticamente as influências das decisões técnicas no meio ambiente;  

  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;  

 Analisar e subsidiar decisões estratégicas, relacionadas aos ambientes competitivos e 

regulados, da economia moderna complexa, integrada e globalizada. 
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 PERFIL DO EGRESSO 
 

 

O egresso do curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 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 no 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. 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia (Resolução MEC no 

11 de 11 de março de 2002), o perfil dos egressos de um curso de engenharia compreenderá uma 

sólida formação técnico-científica e profissional geral que o capacite a absorver e desenvolver 

novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de 

problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, 

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

 

O egresso do curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora possui 

de sólida formação científica e profissional que o capacita a identificar, formular e solucionar 

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 profissionais. 

 

O egresso do curso de Engenharia de Produção da Instituição é um engenheiro com capacidade 

de analisar, atuar e subsidiar decisões estratégicas, relacionadas aos ambientes competitivos e 

regulados, da economia moderna integrada e globalizada. 

 

O campo de atuação do Engenheiro de Produção vem se diversificando cada vez mais. O seu 

precursor, o Engenheiro Industrial, tinha formação voltada 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 de bens ou 

serviços a partir de uma formação bem mais abrangente em termos de gestão de sistemas e de 

organizações. O egresso da Instituição está capacitado a exercer tais funções, a partir dos 

ensinamentos adquiridos durante o curso.   

 

Os aspectos relacionados à gestão dos sistemas produtivos, conforme organizados nas 10 

subáreas da ABEPRO, têm se tornado cada vez mais complexos, vindo a constituir-se no que é 

considerado 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, 
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tanto públicas como privadas. Em verdade, a instituição deve formar o Engenheiro de Produção 

voltado, não apenas, para a realidade atual, como também estará capacitado para inserir-se neste 

contexto de constantes mudanças. Intervindo, inclusive, como agente destas mudanças. 

 

Considerando estes aspectos, o Engenheiro de Produção deve ter uma formação 

completa em termos de Engenharia de Produção, tendo o curso características da chamada 

Engenharia de Produção Plena, ou seja, um engenheiro projetista, gestor de organizações, tanto 

unitárias quanto em redes ou cadeias de sistemas produtivos. Isto permite que os egressos do 

curso aumentem o seu espectro de opções de exercício profissional e de contribuição efetiva 

para o desenvolvimento da sociedade e para o crescimento do país. 

 

 

Competências e Habilidades Gerais e Específicas 
 

Dado que a Engenharia de Produção não se insere em uma área específica da tecnologia, 

caracterizando-se antes como uma ‘engenharia de métodos e de procedimentos’, o graduado no 

curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora deve ser capaz de 

desenvolver as seguintes competências e habilidades. 

 

Competências:  

- Dimensionar e integrar recursos físicos, humanos e financeiros a fim de viabilizar a produção 

com eficiência e ao menor custo, considerando a possibilidade de melhorias contínuas;  

- Utilizar ferramental matemático e estatístico para modelar sistemas de produção e auxiliar na 

tomada de decisões;  

- Projetar, implementar e aperfeiçoar sistemas, produtos e processos, levando em consideração 

os limites e as características das comunidades envolvidas; 

- Prever e analisar demandas, selecionar tecnologias e know-how, projetando produtos ou 

melhorando suas características e funcionalidade;  

- Incorporar conceitos e técnicas da qualidade em todo o sistema produtivo, tanto nos seus 

aspectos tecnológicos quanto organizacionais, aprimorando produtos e processos, e produzindo 

normas;  

- Prever a evolução dos cenários produtivos, percebendo a interação entre as organizações e os 

seus impactos sobre a competitividade;  

- Acompanhar os avanços tecnológicos, organizando-os e colocando-os a serviço da demanda das 

empresas e da sociedade;  

- Compreender a inter-relação dos sistemas de produção com o meio-ambiente, tanto no que se 

refere à utilização de recursos escassos, quanto à disposição final de resíduos e rejeitos, 

atentando para a exigência da sustentabilidade;  

- Utilizar indicadores de desempenho, sistemas de custeio, bem como avaliar a viabilidade 

econômica e financeira de projetos;  

- Gerenciar e otimizar o fluxo de informação nas empresas utilizando tecnologias adequadas. 

 

Habilidades:  

- Iniciativa empreendedora;  
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- Disposição para auto-aprendizado e educação continuada;  

- Comunicação oral e escrita;  

- Leitura, interpretação e expressão por meios gráficos;  

- Visão crítica de ordens de grandeza;  

- Domínio de técnicas computacionais;  

- Conhecimento da legislação profissional pertinente;  

- Capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares;  

- Capacidade de identificar, modelar e resolver problemas;  

- Compreensão dos problemas administrativos, sócio-econômicos e do meio-ambiente. 

 

 

Apresentação da Matriz Curricular do Curso 
 

 

 

A Matriz Curricular abaixo disposta é apresentada em hora/relógio (Artigo 3º - Resolução 

CNE/CES Nº 3/2007) 

 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - GRADUAÇÃO - 215 

     

1º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 

PROFISSIONAL 
OBRIGATÓRIA  36 0 0 

CIÊNCIAS DO AMBIENTE OBRIGATÓRIA  36 0 0 

BASES MATEMÁTICAS PARA ENGENHARIA OBRIGATÓRIA  72 0 0 

BASES FÍSICAS PARA ENGENHARIA OBRIGATÓRIA  36 0 44 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     

2º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 
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LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO OBRIGATÓRIA  0 36 22 

FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL I OBRIGATÓRIA  36 36 0 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADA À 

ENGENHARIA 
OBRIGATÓRIA  36 0 22 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I OBRIGATÓRIA  72 0 0 

CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

METODOLOGIA CIENTÍFICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     

3º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I OBRIGATÓRIA  0 36 0 

ÁLGEBRA LINEAR OBRIGATÓRIA  36 0 0 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II OBRIGATÓRIA  72 0 0 

FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL II OBRIGATÓRIA  36 36 0 

QUÍMICA GERAL OBRIGATÓRIA  36 36 0 

DESENHO TÉCNICO I OBRIGATÓRIA  0 36 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     

4º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

MECÂNICA GERAL OBRIGATÓRIA  36 0 22 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III OBRIGATÓRIA  36 0 22 

DESENHO TÉCNICO II OBRIGATÓRIA  0 36 22 

FENÔMENOS DE TRANSPORTES OBRIGATÓRIA  36 0 22 

FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL III OBRIGATÓRIA  36 36 0 

QUÍMICA DOS MATERIAIS OBRIGATÓRIA  36 0 0 

CÁLCULO NUMÉRICO OBRIGATÓRIA  0 36 0 

TOTAL: 07 Disciplinas     

5º PERÍODO  Carga Horária 
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 Tipo T P AE 

GESTÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL ELETIVA G1 36 0 0 

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-

DESCENDENTES 
ELETIVA G1 36 0 0 

LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO OPTATIVA  36 0 0 

FILOSOFIA, ÉTICA E CIDADANIA ELETIVA G1 36 0 0 

BASES PARA GESTÃO EM ENGENHARIA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I OBRIGATÓRIA  36 0 0 

ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 
OBRIGATÓRIA  36 36 22 

MATEMÁTICA FINANCEIRA OBRIGATÓRIA  36 0 44 

ELETRICIDADE APLICADA OBRIGATÓRIA  0 36 22 

TOTAL: 10 Disciplinas     

6º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 
OBRIGATÓRIA  36 0 22 

ORÇAMENTO EMPRESARIAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I OBRIGATÓRIA  0 36 22 

PESQUISA OPERACIONAL I OBRIGATÓRIA  36 36 22 

MICROECONOMIA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

ERGONOMIA, HIGIENE E SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     

7º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

MACROECONOMIA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

CUSTOS INDUSTRIAIS OBRIGATÓRIA  36 0 0 

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA  36 0 22 
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PESQUISA OPERACIONAL II OBRIGATÓRIA  0 36 22 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 
OBRIGATÓRIA  36 0 154 

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO II OBRIGATÓRIA  36 0 22 

TOTAL: 06 Disciplinas     

8º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS OBRIGATÓRIA  36 36 22 

SIMULAÇÃO DA PRODUÇÃO E TEORIA DAS FILAS OBRIGATÓRIA  36 36 22 

ENGENHARIA DE PRODUTO OBRIGATÓRIA  36 36 22 

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS ELETIVA G2 72 0 0 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ELETIVA G2 36 0 0 

DIREITO AMBIENTAL ELETIVA G2 36 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     

9º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

ANÁLISE FINANCEIRA DE PROJETOS ELETIVA G3 36 0 0 

INOVAÇÃO TECNOLOGICA ELETIVA G3 36 0 0 

MERCADO FINANCEIRO ELETIVA G3 36 0 0 

ENGENHARIA ECONÔMICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

ENGENHARIA DA QUALIDADE OBRIGATÓRIA  36 0 22 

PROJETO DE FÁBRICA E LAYOUT OBRIGATÓRIA  36 0 22 

ENGENHARIA DE MÉTODOS OBRIGATÓRIA  36 36 22 

TCC 1 EM ENGENHARIA OBRIGATÓRIA  36 0 44 

TOTAL: 08 Disciplinas     

10º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

TCC 2 EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO OBRIGATÓRIA  36 0 44 
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GESTÃO DO CONHECIMENTO OBRIGATÓRIA  36 0 22 

MOBILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPORTES OBRIGATÓRIA  36 0 22 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM ENGENHARIA DE 

PROD. 
OBRIGATÓRIA  36 0 0 

GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS OBRIGATÓRIA  36 0 0 

GESTÃO DE PROJETOS TECNOLÓGICOS OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     

 

O Curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 

apresenta suas disciplinas distribuídas em 10 semestres e tem uma carga horária total de 3642 

horas-relógio (1 hora = 60 minutos), referentes a 60 disciplinas obrigatórias, 1 (uma) disciplina 

optativa, 3 (três) disciplinas eletivas e atividades complementares. Das 3642 horas de disciplinas 

obrigatórias, 1872 (51,40 %) são teóricas, 814 (22,35 %) são práticas e 678 horas 18,62 %) são 

créditos online. Ao estágio supervisionado são dedicadas 190 horas (5,22 %) horas, sendo 200 

horas em atividades extracurriculares. 

 

 

Estágio Curricular Supervisionado Ou Prática Profissional 
 

O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Engenharia Civil é uma atividade obrigatória que 

proporciona ao aluno uma atuação na área, sob supervisão de um profissional, preferencialmente 

um Engenheiro Civil ou um outro profissional com formação aderente ao perfil do curso. Essa 

atividade de supervisão está integrada nas ações do professor da disciplina Estágio 

Supervisionado, que é membro do corpo docente do Curso de Engenharia Civil do Centro 

Universitário Estácio Juiz de Fora. 

 

A disciplina de Estágio Supervisionado tem um sentido de revisão do saber específico do curso e 

de suas práticas profissionais, dentro do futuro campo de atuação, com a finalidade de garantir 

ao egresso fundamentação consistente em relação aos conhecimentos teórico-práticos, 

adquiridos no decorrer do curso. Ela é composta por carga horária mínima de 176 (cento e 

setenta e seis) horas de campo e 36 (trinta e seis) horas teóricas a serem cumpridas durante um 

período letivo. 

 

O Estágio supervisionado caracteriza-se como um conjunto de atividades de aprendizagem 

profissional e de ensino sob a forma de ações instituídas segundo a especificidade do curso, 

devidamente orientadas acompanhadas e supervisionadas pela Coordenação do Curso e pelo 

professor titular da disciplina de Estágio Supervisionado. Do ponto de vista educacional tem-se 
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como uma das premissas básicas que o aluno seja construtor do seu conhecimento, aprendendo 

a desenvolver sua capacidade de percepção, de apreensão, de análise e a tomar decisões. 

 

O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora estimula as ações que possam fortalecer a formação 

técnica, acadêmica, política e ética de seus estudantes, no sentido de viabilizar uma capacitação 

eficaz para que os mesmos possam se inserir no mercado de trabalho com competência e espírito 

crítico. Para isso, a instituição respeita as legislações específicas da profissão de engenheiro, bem 

como a dos respectivos órgãos fiscalizadores, como instrumentos orientadores e não como 

cerceadores do livre arbítrio de um estudante em tomar suas atitudes, conforme propugnado 

pela Constituição (Art. 5º) e pela LDB (Art. 2º). 

 

A concepção de Estágio está pautada na legislação vigente que tem como base legal a Lei no 

11.788/2008, que define o estágio como o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 

no ambiente de trabalho, que visa à preparação profissional. O estágio integra o itinerário 

formativo do educando e faz parte do PPC. O estágio, enquanto atividade prevista na dinâmica 

curricular do curso, torna-se indispensável à integralização curricular, com carga horária 

específica, com fins de aprendizagem profissional, social e cultural, em situações reais, durante o 

qual se dá a participação do estudante-estagiário em atividades de trabalho, vinculadas a sua área 

de formação acadêmico-profissional.  

 

A atividade de Estágio é de natureza exclusivamente discente e tem como finalidades: 

a) O aprimoramento discente;  

b) A preparação profissional;  

c) A articulação entre teoria e prática, como parte do processo ensino-aprendizagem e da 

formação integral do futuro profissional;  

d) O contato com a realidade profissional em que o acadêmico poderá atuar; e  

e) O desenvolvimento das competências e habilidades específicas de sua futura profissão.  

 

O Estágio Curricular obrigatório é normatizado por diretrizes próprias (Regulamento anexo ao 

PPC do curso), em acordo com o disposto nas DCNs e no PPC, construído e discutido pelo NDE, 

encaminhado e aprovado pelo respectivo colegiado e homologado pelo Conselho Superior da 

Instituição. O planejamento dos estágios e das práticas dos cursos é organizado para que estas 

atividades sejam entendidas como eixo articulador do conhecimento e vivências da dinamicidade 

da realidade. Portanto, devem funcionar como momento de articulação teórico-prático entre os 

conhecimentos recebidos em sala de aula e situações da prática profissional específica. 

Dentre os principais objetivos do Estágio Curricular Supervisionado estão: 

 

• Proporcionar oportunidades de integração, de conhecimentos teóricos e práticos 

multidisciplinares, através de situações reais de trabalho; 

• Oferecer oportunidades da atuação em equipes, desenvolvendo assim, capacidades de 

cooperação e de iniciativa; 

• Relação entre a teoria aprendida e a prática na área de produção vivenciada, considerando 

sempre questões como sustentabilidade, suas relações com a sociedade e legislações vigentes. 

Cabe ao professor responsável pela disciplina acompanhar e controlar todos os atos e atividades 

relativas ao estágio e encaminhar, ao final de cada semestre, à Coordenação do Curso, o Relatório 
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Final de Estágio, conforme preconizado nas diretrizes curriculares. O processo de 

acompanhamento deverá ser constante, para que se detectem eventuais falhas e as mesmas 

sejam corrigidas em tempo hábil. 

 

A avaliação do aluno estagiário será feita pelo Professor da disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado, levando em consideração aspectos qualitativos e quantitativos. A avaliação 

quantitativa compreenderá os resultados alcançados nos Relatórios Parciais e a frequência à 

disciplina de Estágio Curricular Supervisionado que comprovam o cumprimento da carga horária 

mínima de estágio, consoante com a legislação específica. Também é solicitado deste aluno um 

Relatório Final com todas as atividades desempenhadas ao longo do semestre. Essa avaliação 

qualitativa compreende a apreciação do desempenho do aluno estagiário frente às competências 

inerentes ao egresso, conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Para desenvolver ações de inserção dos alunos e graduados no mercado de trabalho e promover 

a ampliação da sua empregabilidade, os alunos contam com a Central de Estágios e Empregos 

que executa suas ações pautadas na Política de Estágios e Empregos da IES, oferecendo 

atendimento Virtual e Presencial, como o Portal de vagas de Estágios e Empregos: através de um 

sistema informatizado, a Central mantém uma parceria com várias empresas para a oferta e 

divulgação de vagas. Encaminha os candidatos, legaliza e acompanha o desenvolvimento dos 

estágios, como determina a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. Estes serviços serão prestados 

gratuitamente. O sistema é seletivo. As vagas serão previamente definidas por curso, coeficiente 

de rendimento, período, sexo e data de formatura. Os candidatos que atendam o perfil solicitado 

pela empresa são encaminhados. Este serviço tem mostrado êxito em angariar um volume 

substancioso de oportunidades para os alunos. Nos últimos anos, foram divulgadas 4733 vagas 

de empregos e 536 vagas de estágios através desse sistema, garantindo a plena inserção dos 

discentes em campos de práticas, assim como a sua futura empregabilidade. 

 

 

ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

 

O Estágio não obrigatório é a oportunidade proporcionada ao aluno como atividade opcional, 

acrescida à carga horária regular obrigatória do curso. Assim, esta atividade deve ser 

complementar ao estágio curricular supervisionado previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de graduação. 

 

Como o objetivo principal reside no desenvolvimento de atividades de práticas profissionais pelo 

aluno como complemento à sua formação acadêmica, as atividades desenvolvidas pelos alunos 

no estágio não obrigatório deverão ser compatíveis com sua maturidade acadêmica pertinentes 

às competências e habilidades já alcançadas pelo mesmo. 

 

Dessa forma, deve-se zelar pelo cumprimento da jornada de atividades em estágio 

não obrigatório, atendendo ao disposto na Lei nº 11788, de 25 de setembro de 2008. 

 



Documento na íntegra está disponível para consulta na biblioteca do campus 
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Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

Em conformidade com a Resolução n° 02 de 24 de abril de 2019, que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, a realização de um Trabalho de 

Conclusão de Curso é obrigatória e deve ser utilizado como atividade de síntese e integração dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso pelos discentes do Curso de Engenharia de 

Produção. O Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolvido na modalidade de Projeto Final, com 

regulamentação própria aprovada pelo Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia de 

Produção do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora.  

Essa exigência dá-se a partir do entendimento de que um trabalho de conclusão de 

curso é de fundamental importância para que o aluno possa concluir o curso, atendendo aos 

seguintes objetivos: desenvolver habilidades de planejamento e de comunicação técnicas; 

estimular a prática da pesquisa, evidenciando sua relação com a produção de conhecimentos; 

estimular a problematização de questões técnicas e éticas da área de Engenharia; desenvolver 

novas ferramentas e técnicas; estimular o espírito crítico e a criatividade; possibilitar a integração 

de conhecimentos; estimular a importância da interdisciplinaridade na profissão. 

Ao longo de todo o curso, os alunos são incentivados a construir uma postura 

investigativa sobre o cotidiano educacional em todas as disciplinas, com o objetivo de formar 

profissionais críticos, reflexivos e responsáveis pela transformação permanente da prática da 

Engenharia. Busca-se, portanto, uma articulação entre as disciplinas que constituem a 

fundamentação para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa e as outras disciplinas do 

currículo, o que se traduz nos trabalhos de pesquisa ao longo do curso e finalmente no Projeto 

Final em Engenharia.  

O projeto final é um trabalho teórico ou prático, apresentado através de um artigo, 

projeto técnico ou uma monografia que resulta em proposta de realização aplicativa nas diversas 

áreas do conhecimento do curso de graduação a que estão relacionados. É um trabalho que 

pretende articular as diversas técnicas, ferramentas e métodos aprendidos ao longo do curso 

com a solução de problemas originários da vivência do aluno.  

Os projetos práticos são trabalhos que resultam em propostas de realizações aplicativas, 

sendo apresentadas soluções de problemas práticos apresentados pela indústria, governo ou 

qualquer outro setor da sociedade, além de estudos de caso, estado ou situação em que serão 

apresentadas viabilidade dos projetos. Os temas podem ser propostos pelo corpo docente ou 

pelo próprio discente, dentro das diversas áreas abordadas no curso. 

 


