
O curso oferece teoria e prática na área, a 
partir do acesso à infraestrutura e 
conhecimento técnico em áreas de 
construção sustentável, prototipagem e 
gerenciamento de obras.

•  Quantidade de competências: 30

•  Quantidade de horas: 4000

•  Duração do curso: 10 semestres

•  Acesso ao Liga Online

•  Banco de Vagas de emprego

Este curso inclui:

Engenharia de 
Produção

Sobre o curso

Matriz Curricular

1O SEMESTRE

Identificar e aplicar ferramentas básicas de matemática na elaboração de uma solução de 
Engenharia para uma comunidade.
Identificar a aplicação de ferramentas da Química na solução de questões envolvendo 
projetos de Engenharia.
Elaborar projeto de energia alternativa, com base em conceitos físicos e suas interações 
com a Engenharia de Energia.

2O SEMESTRE

Elaborar a planta do projeto de uma construção que envolva conceitos de 
sustentabilidade.
Desenvolver a maquete de uma construção que envolva conceitos de sustentabilidade.
Analisar e construir conjunto de documentos necessárias para o desenvolvimento de 
um determinado projeto de Engenharia.

Graduação presencial

Bacharelado



3O SEMESTRE

Cálculo de volume de um determinado reservatório, através de processo de 
integração.
Estudo de conforto térmico em uma indústria a partir de métodos numéricos.
Criar e resolver os termos de balanço de massa para um reservatório, a partir 
das vazões de saída de uma barragem.

4O SEMESTRE

Elaborar a árvore de decisão dos indicadores de uma empresa.
Construir um mapa de métricas dos indicadores de desempenho de 
uma empresa.
Desenvolver um painel de controle dos indicadores de desempenho 
de uma empresa.

5O SEMESTRE

Avaliar a saúde financeira de uma empresa através da análise de suas 
demonstrações financeiras.
Avaliar o cenário econômico.
Avaliar a viabilidade financeira de um projeto.

6O SEMESTRE

Mapear e avaliar a cadeia logística de uma empresa.
Desenvolver modelo de gestão de estoque de uma indústria.
Avaliar os processos operacionais de empresas industriais e 
prestadoras de serviços.

Engenharia de Produção



7O SEMESTRE

Mapear as características culturais e as relações de poder de uma organização.
Desenvolver programa de atração e seleção de talentos.
Desenvolver modelo de avaliação de desempenho, feedback e treinamento.

8O SEMESTRE

Elaborar carteira de investimentos para pessoa jurídica.
Elaborar Sistema de Gestão Integrado para uma determinada organização.
Elaborar solução de problema em determinada organização a partir de 
conceitos de otimização.

Engenharia de Produção

9O SEMESTRE

Aplicar técnicas para desenvolvimento de modelo de inteligência de 
negócios para determinada organização.
Elaborar projeto para difusão de conhecimento em determinada 
organização.
Elaborar solução para problemática de determinada organização, com 
base em conceitos de modelagem e simulação.

10O SEMESTRE

Desenvolver projeto de gestão socioambiental a partir de conhecimentos 
de sustentabilidade e responsabilidade social.
Criar proposta para execução de auditoria e perícia em uma empresa.
Elaborar plano de gestão de segurança e saúde do trabalhador em uma 
determinada instituição.


