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Título do Subprojeto: Engenharia, Trabalho Decente e Produção. 

Disciplina(s) pré-requisito para participação no processo: Fundamentos de 

Engenharia do Trabalho (FET). 

Disciplina(s) có-requisito para participação no processo: TEP00138 - Introdução à 

Engenharia de Produção. 

Resumo do Projeto: O projeto tem como objetivo a sensibilização do estudante de 

engenharia, particularmente da engenharia de produção, quanto ao seu papel como futuro 

engenheiro na definição e implantação de situações de trabalho que permitam o equilíbrio 

do binômio saúde e eficácia econômica. Como um projeto de iniciação à docência, faz 

parte também do seu escopo envolver o bolsista na experiência acadêmica mais ampla, 

engajando-o na realização de revisão de literatura em temas pertinentes, estimulando-o a 

colaborar na produção de artigos científicos, participação em congressos científicos.  

Atribuição do bolsista: O bolsista atuará como monitor e pesquisador na disciplina FET. 

Atividade(s) principal do bolsista:  

● Leitura e discussão dos materiais didáticos utilizados nas disciplinas; 

● Atendimento extraclasse aos alunos; 

● Produção de material de apoio; 

● Desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras; 

● Pesquisa bibliográfica sobre a área; 

● Participação na produção de texto para congressos e revistas. 

Cronograma de trabalho do bolsista: O bolsista deverá cumprir jornada de 12 horas 

semanais, incluindo entre estas a participação nos encontros semanais coordenados pelo 

professor orientador. 

 

Período(s) Atividades 

2021.1 

2021.2 

1. Acompanhamento das aulas da disciplina FET; 

2. Auxílio na preparação de material didático para a disciplina; 

3. Realização de ao menos 01 (um) seminário na disciplina; 

4. Apoio junto aos alunos inscritos na disciplina; 



5. Realização de pesquisa referente ao projeto “Engenharia, Trabalho 

Decente e Produção”. 

 

 

Metodologia de acompanhamento e avaliação: Um cronograma de atividades de 

pesquisa e contribuição para elaboração de material didático para a disciplina será 

definido entre o orientador e o bolsista. A avaliação progresso do aluno e o ajuste do 

andamento das atividades realizadas pelo mesmo se darão por meio de reuniões 

quinzenais a serem definidas no cronograma de atividades supracitado. 
 

Orientador(a): Júlio César Bispo Neves 

 

 


