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Ementa 
Elaboração do projeto de fábrica: estudos de mercado, escala e localização. Caracterização do 
processo produtivo e respectivas especificações. Definição de arranjo físico e instalações 
industriais. Utilização de conceitos de engenharia simultânea para organização e gestão do 
projeto. Análise de viabilidade econômico-financeira. 
 

Objetivos 
 
Gerais 
Elaborar e analisar projetos de indústrias em geral. 
 
Específicos 
Capacitar o(a) aluno(a) a: 
- avaliar criticamente projetos de indústrias; 
- atuar em equipes de trabalho; 
- avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
- identificar as peculiaridades dos projetos das diferentes atividades relacionadas à área 

industrial. 
 
Conteúdo programático 
 
1. ASPECTOS GERAIS 
1.1. Estudo de Mercado 
1.2. Localização 
1.3. Escala  
 
2. ENGENHARIA DO PROJETO: 
2.1. Caracterização técnica do(s) produto(s) a serem fabricado(s)  
2.2. Insumos  
2.3. Processo  
2.4. Desenho do processo e dimensionamentos  
2.5. Lay-out  e memorial descritivo 
 
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
 
4. MEIO AMBIENTE  
 
5. ENGENHARIA ECONÔMICA  
5.1. Investimento fixo e financiamento 
5.2. Capital de giro  
5.3. Gastos (custos e despesas)  



5.4. Receitas  
5.5. Análise econômica dos resultados 
 
Metodologia 

 
A metodologia de estudos no espaço-tempo da disciplina, essencialmente dinâmica e 

flexível, objetiva desenvolver um clima e uma cultura de participação ativa, disciplinada e 
compromissada que motive a reflexão sobre o objeto de estudo, por meio de técnicas diversas 
que favoreçam a contribuição criativa de cada um no processo de aprendizagem e de 
desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes necessárias ao exercício profissional.  

Preleções dialogadas, seminários, discussões de casos, estudos dirigidos, leitura de 
capítulos de livros e/ou artigos técnicos, aplicações de jogos empresariais, laboratórios de 
sensibilização e criatividade, elaboração de artigos, utilização de TIC’s (Tecnologias da 
Informação e Comunicação), PBL - Project Based Learning, visitas técnicas às empresas e 
trabalhos de pesquisa bibliográfica e de campo são práticas exploradas.  
 
Materiais de apoio 
 
Os materiais de apoio serão utilizados e indicados de acordo com os objetivos pontuais, 
conteúdos específicos e técnicas empregadas. Parte do material de apoio da disciplina, será 
disponibilizado durante o semestre no site da PUC Goiás, 
http://sites.pucgoias.edu.br/home/alunos/ , no link “sites docentes”,  
Juliana Schmidt Galera. 
 
Atividade Externa da Disciplina (AED) 
Ao longo do semestre serão oferecidas 4 AED(s). 
As AED(s) valerão frequência no dia indicado no cronograma.  
AED 1 - Aula inaugural (participação / presença) 
AED 2 - Levantamento de especificação técnica e valores de equipamentos industriais  
AED 3 - Elaboração do fluxo de caixa do projeto 
AED 4 - Participação de uma banca de defesa durante a jornada acadêmica e elaboração de 
resenha. 
 
Avaliação da Disciplina 
 
Avalia-se o aproveitamento acadêmico do aluno, mediante acompanhamento contínuo das 
atividades realizadas durante o semestre, de modo que todo o período da disciplina seja 
oportunidade para avaliação. Esta avaliação será expressa em graus numéricos de zero a dez, 
computados até a primeira casa decimal. 
Serão realizados dois conjuntos de avaliações: N1 e N2.  
A nota N1 possuirá peso 0,4 e N2 terá peso 0,6. 
 
O aluno será aprovado quando: 
- Apresentar o mínimo de 75% de frequência  
- N (Nota Final) for maior ou igual a 6,0 de acordo com a expressão: 
- N = 0,4*N1 + 0,6*N2 
 
Sendo: 
N1 = PROJ1 (Projeto escrito parcial 40% e apresentação 10%) + Prova (50%)  
 
N2 parcial*= PROJ2 (Projeto escrito completo 30% e apresentação 15%) + Projeto concluído e 
corrigido (45%)  
 
*A N2 total será a soma da proporção da N2 parcial (nota máxima 9,0) mais a nota da Avaliação 
Interdisciplinar (nota máxima AI – 1,0). 
 



A apresentação dos projetos é obrigatória. O aluno que não apresentar o projeto não tem nota 
na parte escrita. 
Não serão aplicadas provas substitutivas e /ou recuperação. Provas de segunda chamada 
somente nos casos previstos no Regimento Geral da PUC Goiás. 
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Bom semestre! 
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