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Deverá ser cursada obrigatoriamente em paralelo com Projeto do Produto 2.
Disciplina oferecida em duas turmas de 20 alunos cada uma.

Objetivos
Introduzir o aluno ao universo da engenharia de produção aplicada ao desenvolvimento de
produtos de baixa complexidade, relacionados ao ambiente da habitação, que envolvam
componentes mecânicos condicionando o binômio forma-função, associados ao uso de mais de
um material e de mais de uma técnica de produção.
Orientar quanto às relações existentes entre projeto e produção; informações necessárias e
formas de apresentação adequadas relativas ao detalhamento do projeto, componentes e
materiais, etapas, processos e procedimentos de fabricação, acabamento e montagem.
Propiciar oportunidade de vivência dessas relações e de desenvolvimento de documentação
para produção.
Programa












Design, empresa e estratégia de produto.
A função produção em diferentes tipos de organização:
- processos de transformação, tipos de operações de produção.
- papel, objetivos e estratégias de produção.
Projeto, processo, estágios e dimensões do desenvolvimento de produtos.
Rede de operações e tecnologias de processo.
Inovação e criação de valor.
Projeto de produto, seleção de materiais e processos.
Componentes, mecanismos.
Dimensionamento, tolerâncias e especificações técnicas.
Montagem e acabamentos.
Documentação para manufatura: lista de materiais e componentes, desenhos de
fabricação.

Avaliação
Método:
Projetos realizados em grupo, em conjunto com a disciplina de Projeto de Produto 2,
incluindo atividades como seminários, relatórios de pesquisa e análise, e
desenvolvimento de projeto.
Critério:
Pesquisa, proposta projetual, solução final e fundamentação; apresentação documental,
física e audio-visual.
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