
Levantamento de competências 

transversais para a construção de um 

currículo de Engenharia de Produção 
Fernanda Tomé, Valquíria Villas-Boas (Orientadora) BIC/UCS

INTRODUÇÃO
Existem muitos desafios relacionados à melhoria dos cursos

de engenharia, uma vez que as empresas estão em

constante busca por diferenciais em qualidade e

produtividade. Atualmente, verifica-se que muitas vezes as

instituições de ensino não enfatizam as mesmas

competências que o mercado de trabalho exige [1][2]. O

presente projeto tem como principal objetivo fazer um

levantamento das principais competências exigidas de um

Engenheiro de Produção atuante no mercado de trabalho,

visando contribuir para uma possível reforma curricular do

curso de Engenharia de Produção da Universidade de

Caxias do Sul. Visando a necessidade constante de

atualização dos cursos, o projeto investigou as

necessidades formativas de estudantes de Engenharia de

Produção para que haja também um suporte pedagógico

adequado para instrumentalização e capacitação de

professores que atuam nas disciplinas deste curso.

DESENVOLVIMENTO
Primeiramente, foi realizado um estudo da literatura

pertinente ao plano de trabalho. Baseado nisso, foi

elaborado um questionário diagnóstico [3] para levantar as

principais competências exigidas de um engenheiro de

produção atuante no mercado de trabalho. Este questionário

é composto por duas partes. A primeira refere-se a dados

específicos sobre as experiências de cada egresso. A

segunda parte contém as dez competências necessárias

para um engenheiro de produção estabelecidas pela

Associação Brasileira de Engenharia de Produção, na qual

eles deram uma pontuação de um a cinco (1=nada

importante, 2=pouco importante, 3=mediamente importante,

4=valorizada, 5=muito valorizada) de acordo com a

valorização das mesmas no mercado de trabalho e também

durante a formação acadêmica. A escolha da amostra junto

aos egressos deste curso na UCS foi realizada junto à atual

e ex coordenadores do curso. Após a aplicação do

questionário à amostra escolhida, foi feita uma análise dos

mesmos e comparação dos resultados com os documentos

oficiais para futuramente auxiliar na construção de um novo

currículo para o curso de Engenharia de Produção baseado

em competências.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O ano de conclusão do curso de Engenharia de Produção

dos egressos que responderam ao questionário diagnóstico

é entre 2004 e 2016, sendo que 80% dos mesmos

realizaram cursos de especialização. Identificou-se também

que 80% deles trabalham atualmente em empresas do setor

metalomecânico e 20% com consultoria. Os períodos de

atuação nas atuais empresas variam bastante, entre um e

treze anos.

A seguir, verificou-se a importância de cada competência [4]

que um(a) engenheiro(a) de produção deve apresentar.

Verifica-se que as três competências com maior destaque

no dia-a-dia na empresa são C1, C7 e C9, e na

formação acadêmica são C4, C5 e C8/C9. As maiores

discrepâncias entre as pontuações obtidas nos dois

ambientes ficaram na C2, C5 e C4/C6.

C1: Dimensionar e integrar recursos físicos, humanos e
financeiros a fim de produzir, com eficiência e ao menor

custo, considerando a possibilidade de melhorias contínuas.

C2: Utilizar ferramental matemático e estatístico para
modelar sistemas de produção e auxiliar na tomada de

decisões.
C3:Projetar, implementar e aperfeiçoar sistemas, produtos e

processos, levando em consideração os limites e as

características das comunidades envolvidas.
C4: Prever e analisar demandas, selecionar conhecimento

científico e tecnológico, projetando produtos ou melhorando
suas características e funcionalidade.

C5: 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 e procedimentos de controle e
auditoria.

C6: Prever a evolução dos cenários produtivos, percebendo

a interação entre as organizações e os seus impactos sobre
a competitividade.

C7: Acompanhar os avanços tecnológicos, organizando-os e
colocando-os a serviço da demanda das empresas e da

sociedade. C8: Compreender a inter-relação dos sistemas de

produção com o meio ambiente, tanto no que se refere a
utilização de recursos escassos quanto à disposição final de

resíduos e rejeitos, atentando para a exigência de
sustentabilidade.

C9: Utilizar indicadores de desempenho, sistemas de

custeio, bem como avaliar a viabilidade econômica e
financeira de projetos.

C10: Gerenciar e otimizar o fluxo de informação nas
empresas utilizando tecnologias adequadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados obtidos, pode-se verificar quais são

as reais necessidades dos profissionais de engenharia de

produção no mercado de trabalho e como tais

competências estão sendo valorizadas ao longo da

formação acadêmica no curso de Engenharia de Produção

na UCS. O presente estudo pode ser utilizado como uma

importante ferramenta para atualização do currículo de

Engenharia de Produção dessa instituição, baseando-se

nas competências necessárias para tal profissional.
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