
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. 

 
 

 DELIBERAÇÃO COEPE Nº 039 DE 13 DE JULHO DE 2012 
 

 
APROVA O REGULAMENTO DO PROJETO 
FINAL DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

 
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais, na 39ª Reunião Ordinária realizada no dia 13 de julho de 2012,  

 

RESOLVE: 

Art. 1º – APROVAR o Regulamento do Projeto Final do Curso de Engenharia de Produção, 
constante do anexo desta Deliberação. 

 

Art. 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2012. 

 

 

 

ROBERTO SOARES DE MOURA 

Presidente 
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1. INTRODUÇÃO  

O Projeto Final do Curso de Graduação em Engenharia de Produção se constitui na 

elaboração de um trabalho, versando sobre um tema relacionado à área de formação do 

graduando, essencial à obtenção do título referente ao Curso de Graduação em 

Engenharia de Produção. Deverá ser elaborado pelo estudante, sob orientação de um 

professor previamente definido e, submetido à avaliação e aprovação de uma banca 

examinadora. 

  

   2. OBJETIVOS GERAIS 

O Projeto Final de Graduação tem como objetivo principal preparar e iniciar os alunos na 

busca correta do desempenho das atividades profissionais, tais como: 

 a) Aplicação dos conceitos e teorias adquiridas durante o curso de forma integrada, 

por meio da execução de um projeto na área de engenharia de produção; 

 b) Apresentação de suas ideias de forma clara, ordenada, concisa e objetiva, tanto 

oralmente quanto na forma escrita e desenhada. 

 O Projeto, ainda que um estudo limitado em sua extensão deve ser o mais 

completo quanto à compreensão e a profundidade do problema tratado. 

 Ao terminar seu Projeto Final de Graduação o aluno deverá reunir condições satisfatórias 

de formação conceitual e conduta em pesquisa, que lhe permita a compreensão do 

mecanismo geral do desenvolvimento científico/tecnológico. Além disso, deverá permitir 

ao aluno, um treinamento no levantamento de dados, consultas bibliográficas e redação 

científica. Isto se tornará possível por meio de elaboração e desenvolvimento de um plano 

de trabalho ou de investigação científica em uma área específica do conhecimento da 

Engenharia de Produção.  

O Projeto do Final de Graduação deve corresponder a um projeto cientificamente 

estruturado, coerente e de importância para a formação do aluno. Este projeto será 

elaborado pelo aluno em duas etapas correspondentes a duas disciplinas do Curso de 

Engenharia de Produção: Projeto Final em Engenharia de Produção I e Projeto Final em 

Engenharia de Produção II, com o auxilio de seu professor orientador. Não serão aceitos 

trabalhos não realizados efetivamente pelo aluno. 



O Projeto Final de Graduação em Engenharia de Produção somente será aceito para 

defesa na sua versão final. 

O tema para elaboração do Projeto Final deve estar inserido num dos campos de atuação 

da Engenharia de Produção, devendo abranger uma ou mais das seguintes áreas: 

a) Engenharia de Operações Processos da Produção 

b) Logística 

c) Pesquisa Operacional 

d) Engenharia de Qualidade 

e) Engenharia do Produto 

f) Engenharia Organizacional 

g) Engenharia Econômica 

h) Engenharia do Trabalho 

i) Engenharia da Sustentabilidade 

j) Educação em Engenharia de Produção 

O Projeto Final não pode apresentar restrições de propriedade, segredos ou quaisquer 

impedimentos ao seu amplo uso e divulgação, resguardados os direitos autorais, são 

considerados de propriedade do UEZO, e/ou das instituições conveniadas à UEZO. 

Ainda, consoante à legislação de proteção dos direitos autorais, será permitida a 

transcrição parcial de trechos do Projeto para comentários e citações, desde que 

transcritos os dados bibliográficos pertinentes. 

  

 3. ESTRUTURA E FORMA DE APRESENTAÇÃO 

 A estrutura e forma de apresentação do Projeto Final de Graduação em Engenharia de 

Produção deverão seguir as normas de Projeto Final do Centro Universitário Estadual da 

Zona Oeste - UEZO, que constam em Manual de Orientação de Elaboração de Trabalho 

Final, disponível na coordenação do curso. Além disto, é essencial que o material 

apresentado em todas as etapas do Projeto utilize corretamente as regras gramaticais e 

ortográficas da língua portuguesa, o que será também motivo de avaliação.  

As etapas necessárias para a elaboração do Projeto Final de Graduação em Engenharia 

de Produção são apresentadas a seguir: 



a)  Termo de Compromisso para o Projeto Final I e II de Engenharia de Produção: 

o aluno deverá solicitar ao professor orientador o preenchimento e assinatura 

do Termo de Compromisso de Projeto Final. (Anexo I). 

b)  Entrega do Termo de Compromisso Preenchido e Assinado: o aluno deverá 

entregar o Termo de Compromisso preenchido e assinado pelo professor 

orientador do Projeto Final ao professor responsável pelas disciplinas de Projeto 

Final I e II. 

c)  Encaminhamento do Termo de Compromisso Preenchido e Assinado: o 

professor responsável pelas disciplinas de Projeto Final I e II deverá entregar a 

Coordenação do Curso de Engenharia de Produção o Termo de Compromisso 

preenchido e assinado. 

 

  4. DA MATRÍCULA 

 A matrícula na disciplina de Projeto Final em Engenharia de Produção I poderá ser 

realizada somente pelos alunos inscritos regularmente a partir do 9º período do curso de 

Engenharia de Produção e a matrícula na disciplina Projeto Final em Engenharia de 

Produção II só poderá ser realizada pelos alunos aprovados na disciplina Projeto Final em 

Engenharia de Produção I. 

Aqueles trabalhos em que serão envolvidos seres humanos como objeto de pesquisa 

deverão ser aprovados também pela Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) do UEZO.  

  

     5. DO ORIENTADOR 

Estão automaticamente credenciados para orientar o Projeto Final de Graduação todos os 

docentes do Curso de Engenharia de Produção do UEZO. 

Podem se candidatar a serem orientadores do Projeto Final de Graduação outros 

pesquisadores não pertencentes ao Curso de Engenharia de Produção do UEZO como: 

Professores e/ou Pesquisadores de outros Cursos de Graduação do UEZO, ou de outras 

IES ou Institutos de Pesquisa, desde que aprovados pelo Colegiado do Curso. 

Será permitida ao estudante a escolha do professor orientador conforme o tema do 

Projeto Final de Graduação. Cada professor só poderá orientar no máximo 05 (cinco) 

estudantes, concomitantemente, assim, se na escolha do orientador ocorrer mais de 05 



(cinco) estudantes interessados, situações especiais serão avaliadas pelo órgão 

colegiado referente ao curso.   

Quando o orientador ficar impossibilitado de conduzir a orientação do Projeto Final de 

Graduação até o estudante concluir o curso, deverá comunicar por escrito imediatamente 

à Coordenação do Curso, justificando a impossibilidade, ficando a cargo do Colegiado a 

designação de um orientador substituto.  

O estudante pode solicitar ao Colegiado do Curso, através de requerimento 

fundamentado, a substituição do professor orientador, cabendo ao Colegiado avaliar a 

procedência do pedido.  

É permitida ao estudante a possibilidade de co-orientação para o desenvolvimento do 

trabalho, podendo ser um professor pertencente ao quadro docente do UEZO, professor 

de outra IES, pós-graduando com titulação mínima de mestrado ou por profissional com 

notório saber na área referente ao tema do Projeto Final de Graduação do estudante, 

desde que devidamente credenciado no curso e aprovado pelo Colegiado do Curso.  

As atividades que os professores de Projeto Final I e II, orientador e/ou co-orientador 

devem exercer estão descritas a seguir:   

5.1  Responsável pelas disciplinas de Projeto Final I e II 

Orientar a formatação e a redação do Projeto Final; 

Indicar os professores orientadores aos alunos, de acordo com as linhas de atuação do 

professor; 

Receber e encaminhar o Termo de Compromisso preenchido e assinado pelo orientador 

do Projeto Final I e II à Coordenação do Curso de Engenharia de Produção; 

Providenciar e manter atualizados os instrumentos de registros de atividades 

desenvolvidas durante a fase de elaboração do Projeto Final;  

Dar ciência, aos alunos e professores orientadores, dos procedimentos estabelecidos no 

Manual de Projeto Final em Engenharia de Produção; 

Acompanhar todo o processo avaliativo das disciplinas de Projeto Final I e II e encaminhar 

os resultados finais à Coordenação de Curso. 

 

 5.2 – Professor Orientador 



Examinar e rever a Proposta de Projeto Final; 

Orientar o desenvolvimento do Projeto Final, em horário e frequência necessários para o 

cumprimento do cronograma de atividades estabelecido de comum acordo com o(s) 

orientando(s);  

Avaliar o progresso do Projeto Final II. No caso de impossibilidade do cumprimento do 

cronograma inicial, propor alterações no projeto e no cronograma de modo a adequá-lo ao 

período letivo em que o aluno está matriculado. Cabe ao orientador comunicar a 

coordenação até 30 (trinta) dias antes da data de defesa estabelecida pelo Colegiado do 

Curso; 

Definir, junto ao orientando, possíveis alterações ou complementações ao projeto original. 

Proceder à revisão do Projeto Final na sua fase final, antes da solicitação do pedido de 

defesa; 

Preencher o documento da Banca Examinadora (anexo II) com a indicação de dois 

membros titulares e um membro suplente, e informar a data pré-estabelecida para a 

defesa do Projeto Final II pelo aluno; 

Entregar o documento Banca Examinadora para a Coordenação do Curso com  no 

máximo 30 (trinta) dias antes da data de defesa pré-estabelecida; 

Preencher a Ata de Defesa Publica (anexo III).    

V. III – Orientando 

Realizar o levantamento bibliográfico a ser atualizado no desenvolvimento 

das atividades do Projeto Final; 

Obter os dados de cálculo para o Projeto Final (quando for o caso); 

Desenvolver o Projeto Final; 

Cumprir a carga horária referente às disciplinas de Projeto Final I e II (o 

horário de atendimento da disciplina pode ser definido pelo responsável 

da disciplina, em acordo com o orientando, objetivando um melhor 

aproveitamento do mesmo); 

Sugerir, junto ao orientador, possíveis alterações ou complementações ao 

projeto original. 



Apresentar seminários preliminares à defesa do projeto que forem 

considerados necessários pelo orientador e co-orientador caso se 

aplique. 

Fazer a redação final do Projeto Final; 

Entregar as cópias do trabalho de projeto final para defesa, dentro do prazo 

estabelecido no cronograma de atividades; 

Uma vez identificada pela banca examinadora a existência de plágio parcial 

ou total, o candidato terá o seu projeto reprovado não cabendo recurso 

nem a reutilização do mesmo tema. 

 No caso de mudanças propostas pela banca examinadoras, estas devem 

ser realizadas pelo aluno e revisadas e aprovadas pelo professor 

orientador. 

Proceder à entrega das cópias do trabalho final à Coordenação do Curso 

das cópias impressa e digital.  

 

  



 VI.            DA ENTREGA 

 Deverão ser entregues à Coordenação do Curso, pelo responsável pela disciplina 

de Projeto Final em Engenharia de Produção II, 4 (quatro) exemplares do Trabalho, 

juntamente com a carta de encaminhamento do orientador que deverá conter a sugestão 

para composição da Banca Examinadora (2 titulares e 1 suplente), incluindo o dia e hora 

da apresentação e o currículo Lattes dos professores externos, se existirem.  

As datas para entrega destes materiais serão de até 3 (três)semanas antes da 

defesa do trabalho. O Projeto Final de Graduação deve ser apresentado na data 

determinada pelo professor orientador e aprovada pelo colegiado do curso, conforme o 

calendário acadêmico (no máximo até 2 (duas)semanas antes do fim do semestre). Não 

serão aceitos trabalhos após este prazo. Os componentes da Banca Examinadora 

deverão ser consultados com antecedência, pelo orientador, em relação à disponibilidade 

em participarem da mesma.  

Após a apresentação do projeto final para a Banca Examinadora, o aluno terá um 

prazo de até 3 (duas) semanas, no máximo,para efetuar as correções e sugestões 

determinadas pela Banca Examinadora. Após isto, estas devem ser submetidas à 

aprovação do professor orientador.  Com o projeto final totalmente retificado e aprovado, 

o aluno deverá procurar a Coordenação de curso e entregar a versão final do Projeto  em 

formato digital (CD/DVD), juntamente com o formulário de entrega devidamente 

preenchido.  

Quando, na data estipulada para encaminhamento do Projeto ao responsável pela 

orientação do projeto, for verificado que o mesmo não atende aos requisitos mínimos de 

formatação e conteúdo, ou quando o aluno, sem justificativa aceitável, não cumpriu com o 

cronograma aprovado na defesa do projeto, será entregue um parecer final, informando a 

situação do aluno. Este parecer será analisado pelo Colegiado do Curso, que determinará 

o que será feito, em cada caso particular.  

VII.            DA AVALIAÇÃO 

  

A avaliação final será realizada por uma Banca Examinadora que será aprovada 

pelo colegiado do Curso de Engenharia de Produção da UEZO. 



A Banca Examinadora será constituída por 3 (três) membros titulares e 1 (um) 

suplente, sendo que pelo menos um titular e um suplente devem pertencer ao  Curso de 

Engenharia de Produção da UEZO. 

Nos casos de 2 (dois) membros titulares serem docentes do Curso de Engenharia 

de Produção da UEZO não haverá necessidade de um membro suplente pertencer à 

UEZO. 

O orientador deverá participar da Banca Examinadora como Presidente. Na sua 

ausência ou impedimento, o Presidente da Banca Examinadora deverá ser o co-

orientador (se houver) ou um dos titulares, cujo nome será escolhido pela coordenação do 

curso. 

A avaliação deverá ser realizada com Defesa Pública. A Defesa Pública do Projeto 

Final de Graduação deverá ser entendida como um treinamento para etapas futuras da 

vida acadêmica, permitindo inclusive confronto de idéias, o que poderá constituir uma 

forma de ensino e aprendizado. 

  

VIII.            DA AVALIAÇÃO COM DEFESA PÚBLICA 

  

A data e hora da sessão de Defesa Pública serão determinadas pelo orientador, 

juntamente com o colegiado do Curso de Engenharia de Produção. 

Cada componente da Banca Examinadora deverá receber seu exemplar do Projeto 

Final de Graduação, com antecedência de 3 (três)semanas da defesa. 

        A Defesa Pública consistirá em uma exposição oral de, no mínimo 20 (vinte) e no 

máximo 40 (quarenta) minutos, onde será feita uma síntese do trabalho.  

Em seguida será feita a argüição pública, onde cada examinador terá o tempo 

máximo de 20 (vinte) minutos para a arguição e o(s) examinado(s) o mesmo tempo para a 

sua defesa.  

Na apreciação do trabalho, em sessão secreta, cada examinador dará uma nota na 

escala de zero a dez. 

A nota final do aluno será composta pela média aritmética, obtida pela soma das 

notas do professor orientador e dos demais membros da banca, através do formulário 

para avaliação de Projeto Final de Graduação. 



A Banca Examinadora emitirá um parecer único que será enviado, ao final da 

sessão pública de julgamento, à Coordenação do Curso de Engenharia de Produção da 

UEZO juntamente com o formulário para avaliação de Projeto Final de Graduação emitido 

por cada examinador. 

Após a emissão do parecer pela banca examinadora, o presidente da Banca 

divulgará Resultado da Avaliação: APROVADO, APROVADO COM RESTRIÇÃO ou 

REPROVADO. 

Será APROVADO o aluno que obtiver a média final igual ou superior a 7,0 (sete) na 

avaliação do “Projeto Final de Graduação”. 

O aluno que for APROVADO COM RESTRIÇÃO terá o prazo a ser estipulado pela 

Coordenação do Curso (máximo de até 2 (duas) semanas antes do fim do semestre) para 

entrega da versão do Projeto Final com a correção dos pontos indicados pelos membros 

da banca examinadora. Caso o aluno não apresente o Projeto Final de forma satisfatória, 

o mesmo será reprovado. 

O aluno que obtiver média final inferior a 7,0 (sete) será REPROVADO e deverá 

refazer seu Projeto Final devendo se matricular no próximo semestre na disciplina Projeto 

Final em Engenharia de Produção II e seguir as normas para a apresentação de Projeto 

Final em Engenharia de Produção. 

            Quaisquer outras situações não constantes desta norma serão analisadas e 

julgadas pelo Colegiado do Curso de Engenharia de Produção da UEZO. 

A fraude na elaboração do trabalho, na forma de plágio, ou outra, será considerada 

“falta grave”, estando os envolvidos sujeitos às penalidades previstas no Regimento da 

UEZO. Caso o professor orientador ou algum membro da banca examinadora 

identifiquem que houve uma fraude e sendo esta comprovada, o aluno será reprovado 

sumariamente, não cabendo recurso algum. Caso estes tenham fortes razões para supor 

que houve a fraude, mas sem uma documentação comprobatória, deverão encaminhar 

um pedido para abertura de comissão de sindicância pelo Colegiado do Curso, para o 

julgamento do caso. 

Após a defesa do Projeto Final de Graduação, a Coordenação do Curso entregará, 

em mãos, a declaração de participação em banca examinadora, para todos os seus 

membros.  

  



  IX.            DOS CASOS OMISSOS 

  

Os casos omissos que não constam nesta norma serão analisados e julgados pelo 

Colegiado do Curso de Engenharia de Produção da UEZO. 

 

 


