
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 LEAN MANUFACTURING
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IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

 DADOS GERAIS 

 Denominação do curso LEAN MANUFACTURING 

Modalidade Presencial 

Curso de graduação vinculado Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial  

Instituição Certificadora Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso 

Vagas 35 vagas anuais 

 

JUSTIFICATIVA 

A função da produção dentro de uma indústria é tão estratégica quanto marketing, vendas, 

finanças, recursos humanos, entre outras e é comum vê-la em um papel secundário e reativo. Um 

novo cenário se apresenta, onde é o mercado que define os preços praticados, prazos de entrega 

e qualidade do produto, fazendo com que a gestão da produção deixe de ser apenas tático e 

operacional e passe a ser estratégico para a perenidade das organizações industriais. 

A gestão da produção precisa buscar além da tradicional eficiência do processo, a redução de 

custos, sem deixar de atender a satisfação do cliente, com o alcance dos padrões de qualidade 

exigidos, dentro dos prazos estabelecidos, de forma proativa e dinâmica. A velocidade de 

introdução de novos produtos, as mudanças de cenário e incorporação de novas tecnologias ao 

processo produtivo exigem essa mudança de postura dos profissionais que atuam e/ou desejam 

atuar nessa área.  

A incorporação de metodologias ou ferramentas como JIT, TQM, MRP, ERP, CRM, DRP, SCM, ABC, 

ISO, QUALI MT, B2B, B2C e a gestão da inovação, apesar de serem bastante difundidas, na prática, 

se aplica de forma ineficiente dentro das indústrias brasileiras. Quando implantadas, são feitas 

sem muitos critérios ou sem a formação dos profissionais responsáveis pela apropriação e 

aplicação das mudanças, tendo resultados desfavoráveis, pouca duração ou ainda um custo maior 

que o benefício obtido. Segundo Araújo (2004), apesar de muitas empresas de diversos setores 

terem alcançado benefícios significativos com a adoção dos conceitos de produção enxuta, muitos 

gerentes têm se complicado nas técnicas ao tentar implantar partes isoladas de um sistema 

enxuto sem entender o todo (fluxo e impactos sistêmicos na organização). 

A gestão da produção traz uma complexidade em sua essência, uma vez que a aplicabilidade de 

cada técnica pode variar em função do produto, processo, desenvolvimento tecnológico, porte, 

capacitação do pessoal ou cultura de cada organização. 
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Para fazer frente a esses anseios, a Pós-Graduação em Lean Manufacturing da FATEC SENAI MT 

apresentará à sociedade e aos participantes, as tecnologias de produção enxuta, de forma crítica e 

fundamentada, por meio de análise dos conceitos, tecnologias, recursos humanos e 

organizacionais e suas inter-relações e possibilidades de adaptação para os diferentes ambientes 

produtivos, bem como os processos de implantação, experiências anteriores e a visão de futuro da 

Gestão da Produção Industrial. 

 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar a especialização de profissionais capazes de planejar e colocar em prática melhorias 

na gestão industrial, aplicando conceitos de produção enxuta, em ambientes de produção 

distintos, e executar projetos de elevada complexidade, considerando aspectos econômicos, 

organizacionais, humanos e desenvolver competências direcionadas à formulação de estratégias 

competitivas, para os novos desafios da indústria brasileira. 

 

PÚBLICO ALVO 

Profissionais graduados (nos cursos de Engenharia da Produção, Administração, Manutenção, 

Mecânica, Industrial, Elétrica, Eletrotécnica, Automação e Tecnologia em Gestão da Produção 

Industrial, Manutenção Industrial, Automação Industrial, Eletrotécnica Industrial, Mecânica 

Industrial) e, também, interessados em obterem uma Pós-Graduação na área de Lean 

Manufacturing, para atuarem no segmento da produção industrial e aprimorarem seus 

desempenhos profissionais. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O (A) profissional especialista em Lean Manufacturing, ao término do curso, deverá estar apto (a) 

à: 

 Avaliar e otimizar fluxos de materiais, layout se linhas de produção;  

 Controlar a qualidade de processos;  

 Especificar técnicas de informação para gestão e controle da manufatura;  

 Implementar e aperfeiçoar sistemas, produtos e processos, levando em consideração os 

limites e as características de clientes, fornecedores e meio produtivo; 

 Utilizar indicadores de desempenho, sistemas de custeio, bem como avaliar a viabilidade 

econômica e financeira de projetos. 

LOCAL E HORÁRIO DAS AULAS 

- Local de realização das aulas: Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso, situado na Av. XV de 

Novembro, 303 - CEP: 78020-301 – Bairro Porto, Cuiabá – MT. 

- Horário das aulas: Sextas-feiras das 18h às 22h. Sábados das 08h às 12h e 13h30 às 17h30, 

encontros quinzenais. 
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Obs: A confirmação da oferta da turma ocorrerá após a efetivação de, no mínimo, 25 (vinte e 

cinco) matrículas. 

CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO DO CURSO 

 420h/aula.  

     O curso contém 16 Unidades Curriculares obrigatórias, sendo 15 disciplinas de conteúdo 

programático com 24 h/aula cada e 1 disciplina de 60 h/a para acompanhamento da elaboração 

da monografia/artigo para cursar e desenvolver o projeto de conclusão de curso.  

 

TEMPO MÁXIMO E MINÍMO DE INTEGRALIZAÇÃO 
 
O curso é composto por quinze disciplinas. As atividades didático-pedagógicas estão previstas para 

serem realizadas em um período de 18 meses e o prazo máximo para a finalização e apresentação 

do Projeto Técnico em, no máximo, 30 meses. 

 

CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

Para se inscrever, o (a) candidato (a) precisa: 

a) Entrar no site <fatecsenaimt.com.br/mba> e fazer a inscrição, preenchendo todos os dados 

solicitados. Ou se preferir, obter informações via telefone ou pessoalmente na secretaria 

acadêmica da faculdade. 

b) Ser concluinte do Ensino Superior, com diplomação. 

c) Atender a todos os requisitos discriminados em edital específico, publicado e divulgado no 

site da IES. 

 
Os critérios de seleção nessa pós-graduação serão: 

 Análise do Currículo Lattes ou Currículo Vitae:  

a) Formação acadêmica: 2 pontos para graduação na área, 3 pontos para Pós-Graduação Lato 

Sensu na área, 4 pontos por Pós-Graduação Stricto Sensu na área; 

b) Experiência profissional na área: 1 ponto por ano; 

c) Artigos publicados/participação de congresso: 1 ponto por artigo publicado, na área. 

 Análise da documentação comprobatória:  

a) Formação superior: cópia do histórico escolar e diploma de conclusão de curso; 

b) Documentos comprobatórios: cópias de RG, CPF, Certidão de casamento ou nascimento; 

comprovante atualizado de endereço (últimos 90 dias); 01 foto 3X4 recente; comprovante 

de pagamento da taxa de inscrição/matrícula. 

3 Entrevista com a Coordenação do Curso, em caso de empate ou se necessária, para dirimir 

dúvida de aceite definitivo do candidato. 

 
 CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA MATRÍCULA 

O (A) candidato (a) selecionado (a) deverá confirmar sua matrícula na Secretaria Acadêmica da 
FATEC SENAI MT, nas seguintes condições: 
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 Ter sido aprovado (a) no Processo Seletivo; 

 Atender todas as exigências do Edital publicado para essa pós-graduação; 

 Apresentar as documentações comprobatórias, constantes em edital. 
 

METODOLOGIA 
Dentre as práticas utilizadas, para dar conta de uma abordagem interdisciplinar, destacam-se: 

 Aula Expositiva e Dialogada, com o objetivo de transmitir conhecimentos prévios aos 

estudantes, com o intuito de apresentar novos assuntos ou esclarecer princípios e conceitos.  

 Aulas práticas para executar tarefas práticas pré-estabelecidas nos planos de aprendizagem, 

com o intuito de aperfeiçoar as habilidades previstas em cada componente curricular, simulando, 

sempre que possíveis potenciais situações que o acadêmico encontrará no mundo do trabalho.  

 Palestras técnicas que forneçam informações úteis e atualizadas sobre novas tendências, 

informações técnicas e sobre aspectos gerenciais e socioambientais. 

 Estudo de caso, objetivando explorar o potencial do acadêmico, a partir de problemas 

práticos onde a realidade das empresas, preferencialmente da região, é retratada.  

 Projetos temáticos que proporcionem aos alunos o desenvolvimento das competências 

ligadas a temas específico do curso de pós-graduação.  

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Para cada avaliação desenvolvida dentro das disciplinas, atribuir-se-á ao aluno nota de 0 a 10 que 

traduzirá seu desempenho, conforme predefinido no Regimento Acadêmico da FATEC SENAI MT. 

  

TRABALHO DE CONCLUSÃO 

Ao final do curso, será exigida do (a) estudante a apresentação de um Projeto Técnico, que 
consistirá na produção individual de um artigo científico em temas relacionados com os assuntos 
abordados na especialização em um período de até 10 (dez) meses, após a conclusão das 
disciplinas. 

A apresentação do Artigo Científico acontecerá mediante banca examinadora, composta por: 

• Professor orientador. 

• Um professor da FATEC SENAI MT, sendo opcional a composição da banca por outro 

profissional ligado à área tecnológica do curso ou especialista no assunto de outra instituição. 

 

CERTIFICAÇÃO 

O Certificado de Conclusão será emitido e registrado pela Faculdade de Tecnologia SENAI Mato 
Grosso – FATEC SENAI MT e entregue ao estudante no prazo mínimo de 60 dias, após a solicitação, 
podendo chegar ao máximo de 180 dias. 

Os cursos de Especialização, em nível Pós-Graduação lato sensu da FACULDADE DE TECNOLOGIA 

SENAI MATO GROSSO estão em conformidade com as recomendações da Resolução do CNE/CES, 
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nº 01/2007 (de 08 de junho de 2007) da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação (CNE). 

Será outorgado pela FATEC SENAI MT o certificado de “Curso de Especialização, Pós-Graduação 

em nível Lato Sensu” aos participantes que atenderem a todos os critérios de aprovação. 

CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

 Ter cumprido todos módulos oferecidos, com frequência mínima de 75%. 

 Ter sido aprovado em todas as disciplinas com nota mínima de 70. 

 Ter quitado todas as parcelas do curso. 

 Ter entregado toda a documentação exigida. 

 Ter sido aprovado no TCC com nota mínima de 7,0. 

 Ter entregado cópia do TCC em meio digital (01 CD). 
 
COORDENAÇÃO DO CURSO 

Nome: Claudinilson Alves Luczkiewicz 

Formação Acadêmica: Automação Industrial - Tecnologia 

Titulação: Mestrado em Engenharia Elétrica – Área de 
concentração: Sistemas Eletroeletrônicos. 

Experiência Profissional de Magistério Superior: 1 ano 

Regime de Trabalho do Coordenador do Curso: Integral 

Carga Horária de Coordenação de Curso: 40 horas semanais 

 
PROGRAMA LATO SENSU – LEAN MANUFACTURING 
 

Módulo Disciplinas 
Carga 

Horária 

Módulo I  
  Introdução ao 

Lean 
Manufacturing 

1 Sistema da Qualidade - Princípios Lean 24 

2 
Gestão de Pessoas: Competências Gerenciais: No Ambiente 
Lean 

24 

3 Lean Manufacturing 24 

4 Gestão Estratégica de Custo e Produtividade 24 

5 Ferramentas Lean para Análise e Solução de Problemas 24 

Módulo II  
 

Gestão e 
Negócios 

6 Gestão Lean da Cadeia de Suprimentos 24 

7 Mapeamento do Fluxo de Valor - Design Lean Thinking 24 

8 Métodos Quantitativos Lean 24 

9 Lean Cultura e Liderança 24 

10 Planejamento e Controle da Produção – Lean 24 

Módulo III   
Estratégia e 

Gerenciamento 

11 Gestão da Inovação – Tecnologias Disruptivas 24 

12 Gestão Lean dos Processos da Qualidade 24 

13 Gerenciamento Estratégico – Lean 24 
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14 Métodos Ágeis para Gestão de projetos 24 

15 Metodologia de Pesquisa e Soluções Lean  24 

TCC 16 Monografia de Curso 60 

    Total da Carga Horária  420 
 

PLANO DE CURSO – ESPECIALIZAÇÃO LENA MANUFACTURING 
 
MÓDULO I -  INTRODUÇÃO AO LEAN MANUFACTURING 

Disciplina Sistema da Qualidade - Princípios Lean Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
24h 

Objetivo: Apresentar e orientar a filosofia da metodologia Lean a forma e os elementos 
constitutivos do mesmo e pelo resultado do seu uso aspectos e caraterísticas de implementação 
de conceitos de produção enxuta reduzindo desperdícios através de um ciclo contínuo de 
melhoria. 

Ementa: 

 Qualidade: conceitos, implicações e gerenciamento; 

 Indicadores de excelência; 

 Qualidade em serviços, 

 Melhoria contínua; 

 Etapas para implantação de sistemas da qualidade; 

 Ferramentas da qualidade; 

 Certificação ISO 9000 e correlatos; Indicadores de qualidade;  

 Ciclo PDCA;  

 Valor, Identificação da cadeia de valor, Fluxo; 

 Produção puxada; 

 Perfeição.  

 

MÓDULO I -  INTRODUÇÃO AO LEAN MANUFACTURING 

Disciplina 
Gestão de Pessoas e Competências 

Gerenciais: No Ambiente Lean 
Tipo Obrigatória 

Carga 
Horária 

24h 

Objetivo: Desenvolver habilidades, métodos, políticas e práticas que têm como objetivo 
administrar o comportamento e fortalecer o capital humano dentro das organizações. 

Ementa: 

 Introdução à gestão de pessoas;  

 Estilos de Gestão e Liderança;  

 Planejamento dos recursos humanos;  

 Remuneração, Incentivos e Benefícios. 
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MÓDULO I -  INTRODUÇÃO AO LEAN MANUFACTURING 

Disciplina Lean Manufacturing Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
24h 

Objetivo: Desenvolver ações para a implantação de uma filosofia de gestão focada na 
identificação, quantificação e gerenciamento dos processos de forma a buscar continuamente a 
redução de desperdícios em processos. 

Ementa: 

 Abordagem da produção enxuta;  

 Categoria dos desperdícios;  

 Conceito de TakTime;  

 Análise de capacidade de produção puxada e empurrada;  

 Balanceamento de carga;  

 Criação de fluxo contínuo de produção;  

 Critérios para o projeto de células;  

 Layout de célula;  

 Diagrama de Espaguete;  

 Controle de produção;  

 Redução de tempo setup;  

 Manutenção Produtiva Total;  

 Gestão Visual. 

 
MÓDULO I -  INTRODUÇÃO AO LEAN MANUFACTURING 

Disciplina Gestão Estratégica de Custo e Produtividade Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
24h 

Objetivo: Apresentar e fortalecer estratégias de negócios e competitividade de mercado com os 
avanços tecnológicos, bem como demonstrar aspectos de liderança para negócios. 

Ementa: 

 Introdução à gestão de custos;  

 Tipos de custeio;  

 Demonstrativos financeiros;  

 Decisão de investimento; 

 Decisão de financiamento;  

 Administração financeira de curto prazo;  

 Produtividade na Indústria. 
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MÓDULO I -  INTRODUÇÃO AO LEAN MANUFACTURING 

Disciplina 
Ferramentas Lean Para Análise e Solução de 

Problemas 
Tipo Obrigatória 

Carga 
Horária 

24h 

Objetivo: Desenvolver técnicas de redução de desperdícios com o meio produtivo. 

Ementa: 

 5S;  

 Análise de Gargalos;  

 Fluxo Contínuo;  

 Gemba Wlak;  

 Heijunka (Programação de Nível);  

 KPIs (Key Performance Indicators);  

 3M. 

 
MÓDULO II - GESTÃO E NEGÓCIOS 

Disciplina Gestão Lean da Cadeia de Suprimentos Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
24h 

Objetivo: Compreender, Coordenar e Colaborar com o planejamento de todas essas atividades 
associadas à logística interna e externa das organizações. 

Ementa: 

 Tendências e métodos de sistemas produtivos Lean;  

 Conhecimentos relativos às atividades da Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos; 

 Fluxo de informações de movimentação integrada;  

 Organização, fornecedores, clientes, entidades 

 Governamentais e órgãos não governamentais;  

 E-business;  

 Rede física de Suplain Change Menegement – SCM; 

 Software de Gestão. 

 
MÓDULO II - GESTÃO E NEGÓCIOS 

Disciplina 
Mapeamento do fluxo de valor - Design Lean 

Thinking 
Tipo Obrigatória 

Carga 
Horária 

24h 
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Objetivo: Identificar e desenvolver habilidade para estabelecer o fluxo de valor das atividades das 
organizações. 

Ementa: 

 Introdução ao VSM ou MFV – Mapa de Fluxo de Valor; 

 Aprendendo a Enxergar; 

 Ferramentas de Suporte ao Mapa de Fluxo de Valor;  

 Coletando dados no Gemba; 

 Analisando dados coletados; 

 Desenho do Mapa do estado atual;  

 Diagrama de Spaghetti; 

 Brainstorming no mapa atual; 

 Mapa do Estado Futuro; 

 Planejamento das melhorias;  

 A3 ao planejamento;  

 5W+2H; 

 Auditoria das Melhoria. 

 
MÓDULO II - GESTÃO E NEGÓCIOS 

Disciplina Métodos Quantitativos Lean Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
24h 

Objetivo: Desenvolver habilidades e apresentar informações estatísticas para a tomada de 
decisão.  

Ementa: 

 Introdução à probabilidade; 

 Estatística descritiva: desvio-padrão, medidas de tendência central e coeficiente de 
correlação; 

 Variáveis aleatórias, discretas e contínuas; 

 Análise exploratória de dados; 

 Testes de hipóteses: H0 e H1; 

 Erros tipo I e II; 

 ANOVA; 

 Teste t; 

 Análise de regressão linear simples. 

 Regressão múltipla.  

 Análise de agrupamentos; 

 Programação matemática; 

 Programação Linear; 

 Método Simplex; 

 Modelos de Redes; 

 Problema de Transporte; 

 Utilização de ferramentas computacionais. 
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MÓDULO II - GESTÃO E NEGÓCIOS 

Disciplina Lean Cultura e Liderança Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
24h 

Objetivo: Desenvolver habilidades de cultura e liderança de acordo com os objetivos das 
organizações para processos enxutos. 

Ementa: 

 O impacto da cultura organizacional; 

 Os pressupostos culturais das ferramentas lean;  

 Liderar pelo exemplo; 

 Na busca pela resolução de problemas;  

 Liderança Lean para apoiar a transformação;  

 O papel de RH e da coordenação no ambiente Lean;  

 Como incorporar as melhorias na Cultura da empresa. 

 
MÓDULO II - GESTÃO E NEGÓCIOS 

Disciplina 
Planejamento e Controle da Produção – 

Lean 
Tipo Obrigatória 

Carga 
Horária 

24h 

Objetivo: Desenvolver habilidades de gerenciamento das atividades de produção e dos recursos 
operacionais de produção de uma organização, com funções envolvendo planejamento, 
programação e controle. 

Ementa: 

 Técnicas TPS;  

 PCP Lean;  

 Programação Nivelada;  

 Heijunka;  

 Kanban;  

 Sistemas MRP e ERP;  

 MRP e JIP. 

 
MÓDULO III-ESTRATÉGIA E GERENCIAMENTO 

Disciplina 
Gestão da Inovação – Tecnologias 

Disruptivas 
Tipo Obrigatória 

Carga 
Horária 

24h 

Objetivo: Ampliar as habilidades de inovação e conhecer caraterísticas para um constante 
ambiente de inovação aos ambientes das organizações. 

Ementa: 

 Conceito de tecnologia e inovação;  

 Formas de inovação;  

 Avaliação tecnológica;  
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 Projetos tecnológicos;  

 Marketing de tecnologia; 

 Aquisição de tecnologia; 

 Ferramentas de gestão tecnológica;  

 Fontes de financiamento para pesquisa e desenvolvimento; 

 Propriedade intelectual. 

 

 

 

 

MÓDULO III-ESTRATÉGIA E GERENCIAMENTO 

Disciplina Gestão Lean dos Processos da Qualidade Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
24h 

Objetivo: Desenvolver habilidades para processos da qualidade através de técnicas e ferramentas 
para a melhoria contínua. 

Ementa: 

 Conceitos do processo da qualidade;  

 Gerenciamento de rotinas e diretrizes;  

 Ferramentas da qualidade; 

 Geração de ideias; 

 Análise de causas;  

 Tomada de decisão; 

 Método estatístico da qualidade;  

 Normas para o processo da qualidade;  

 MASP;  

 Design of experiments;  

 Six Sigma. 

 
MÓDULO III-ESTRATÉGIA E GERENCIAMENTO 

Disciplina Gerenciamento Estratégico – Lean Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
24h 

Objetivo: Compreender e criar estratégias que serão adotadas ao longo do prazo pelas 
organizações. 

Ementa: 

 Desdobramento das estratégias (Hoshin Kanri); 

 Definindo métodos e estratégias; 

 Alinhamento vertical; 

 Alinhamento funcional cruzado;  

 JIT;  
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 Gerenciamento visual;  

 Trabalho padronizado;  

 Metodologias de qualidade e métodos de melhoria;  

 Satisfação dos clientes 

 
MÓDULO III-ESTRATÉGIA E GERENCIAMENTO 

Disciplina Métodos Ágeis para Gestão de projetos Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
24h 

Objetivo: Desenvolver alternativas de gestão para serem aplicadas ao desenvolvimento de projeto 
das organizações. 

Ementa: 

 Definição de projetos;  

 Metodologia de desenvolvimento de projetos; 

 Estrutura e Etapas de Projeto; 

 Análise de Mercado; 

 Escala do Projeto; 

 Custos do projeto; 

 Estudo de localização; 

 Dimensionamento dos investimentos; 

 Conceito de PMBOOK;  

 Aplicação MS-Projet a projetos. 

 

MÓDULO III-ESTRATÉGIA E GERENCIAMENTO 

Disciplina Metodologia de Pesquisa e Soluções Lean Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
24h 

Objetivo: Conhecer e desenvolver capacidades relativas à concepção, planejamento e execução de 
trabalho científico. Elaborar e desenvolver a Monografia de Conclusão de Curso na forma de 
Projeto Técnico ou Artigo Científico, obedecendo às orientações e normas vigentes na Instituição e 
na Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Ementa: 

 O método científico.  

 Os tipos de conhecimento.  

 As orientações metodológicas, a concepção da pesquisa e as técnicas empíricas.  

 Tipos de pesquisa: bibliográfica, de campo e outras.  

 A pesquisa quantitativa e qualitativa.  

 Passos na realização de uma pesquisa: formulação do problema e a análise de resultados.  

 A revisão da literatura.  

 Artigo científico.  

 Plágio: o que é e como evitar. 
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MÓDULO III-ESTRATÉGIA E GERENCIAMENTO 

Disciplina Monografia de Conclusão de Curso Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
60h 

Objetivo: Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso 
em todas as suas fases. 

Ementa: 

Processo de orientação docente-estudante 

- Fazer a mediação entre orientandos e a Banca Examinadora; 

- Estabelecer o plano e cronograma de trabalho em conjunto com o orientando; 

-  Informar ao orientando sobre normas, procedimentos e critérios de avaliação; 
-  Compor a Banca Examinadora do trabalho orientado, preencher a Ata de apresentação e defesa 
do Trabalho de Conclusão de Curso; 
-  Avaliar o Trabalho de Conclusão de Curso, encaminhando-o ou não à Banca Examinadora; 
-  Receber de seu orientando a versão final do Trabalho de Conclusão de Curso, em 3 (três) vias 
encadernadas em espiral; 
-  Receber, depois da defesa, com prazo máximo de 30 (trinta) dias os trabalhos dos orientandos e 
conferir se as sugestões dadas pela Banca Examinadora foram ou não atendidas e validar a 
entrega da versão final em Capa dura em CD; 

- Ambientação no portal do Aluno para construção do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 
 


