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⮚ Título do Subprojeto: Introdução à Eng. de Produção: conceitos, métodos e 

ferramentas  

 

⮚ Disciplina(s) pré-requisito para participação no processo: TEP00138 - 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  

 

⮚ Disciplina(s) co-requisito para participação no processo: Não há 

 

⮚ Resumo do Projeto:  

 

Este Projeto visa a melhoria contínua das práticas de ensino-aprendizagem adotadas na 

disciplina Introdução à Engenharia de Produção. Visa também desenvolver atividades de 

acompanhamento e orientação dos alunos iniciantes do curso de Engenharia de Produção. 

sob a orientação da professora responsável, espera-se capacitar o bolsista em práticas 

didáticas. 

 

⮚ Atribuições do bolsista:  

Apoiar a professora da disciplina no projeto e execução de atividades que incluem: 

sessões de práticas para iniciação ao uso de softwares de mapeamento de processos e 

planilhas eletrônicas,  aulas e práticas de gestão de tempo, organização de palestras com 

profissionais das áreas de engenharia de produção, atualização de material didático. 

 

⮚ Atividade(s) principal do bolsista:  

 

Acompanhamento das aulas e apoio às atividades práticas. 

 

⮚ Cronograma de trabalho do bolsista:  

Mês 1 - Programação de palestras 

Mês 1 e Mês 2 - apoio aos estudantes no desenvolvimento do planejamento semestral 

individual, com uso de ferramentas eletrônicas de apoio à gestão de tarefas. 

Mês 1 até o fim do período - Acompanhamento das atividades individuais e em grupo 

realizadas de remotamente com suporte de tecnologia. 



Mês 4 - Desenvolvimento de propostas de melhoria do material didático e das práticas de 

ensino-aprendizagem. 

Mês 5 - Programação de palestras 

Mês 6 e Mês 7 - apoio aos estudantes no desenvolvimento do planejamento semestral 

individual, com uso de ferramentas eletrônicas de apoio à gestão de tarefas. 

Mês 5 até o fim do período - Acompanhamento das atividades individuais e em grupo 

realizadas de remotamente com suporte de tecnologia. 

Mês 8 - Desenvolvimento de propostas de melhoria do material didático e das práticas de 

ensino-aprendizagem. 

 

⮚ Metodologia de acompanhamento e avaliação:  

 

Reuniões semanais de avaliação dos resultados e revisão do planejamento. 

Ouvir estudantes sobre a satisfação com o apoio dado pelo monitor. 

 

⮚ Orientador(a): Suzana Dantas Hecksher 

 


