PERFIL DO EGRESSO
O egresso da Faculdade Santíssimo Sacramento formado em Engenharia de
Produção, deverá ter o seguinte perfil profissional:
- Consolidada formação técnico-científica e profissional geral que o capacite a
absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e
criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos
político-econômicos, sociais, culturais e ambientais, com visão ética e humanística,
em atendimento às demandas da sociedade.
A F.SS.S visa formar Engenheiros de Produção com sólida formação científica e em
técnicas da Engenharia; capacidade de análise crítica e transformação das
organizações; habilidade para enfrentar situações novas, com criatividade e
iniciativa; capacidade de atualização e produção de novos conhecimentos técnicocientíficos e metodológicos; consciência de ser um agente da evolução econômica e
social; conduta profissional orientada por princípios éticos e de cidadania.
Para que o egresso alcance o perfil esperado, o Curso de Graduação em
Engenharia de Produção proporcionará os conhecimentos requeridos para o
exercício das seguintes competências e habilidades gerais:
1. Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à
engenharia;
2. Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;
3. Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;
4. Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia;
5. Identificar, formular e resolver problemas de engenharia;
6. Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;
7. Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;
8. Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;
9. Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
10. Atuar em equipes multidisciplinares;
11. Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais;

12. Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental;
13. Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia;
14. Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.
Desta forma, o referido profissional deverá ter as seguintes competências e
habilidades específicas:
1. Ser capaz de dimensionar e integrar recursos físicos, humanos e financeiros a fim
de produzir, com eficiência e ao menor custo, considerando a possibilidade de
melhorias contínuas;
2. Ser capaz de utilizar ferramental matemático e estatístico para modelar sistemas
de produção e auxiliar na tomada de decisões;
3. Ser capaz de projetar, implementar e aperfeiçoar sistemas, produtos e processos,
levando em consideração os limites e as características das comunidades
envolvidas;
4. Ser capaz de prever e analisar demandas, selecionar tecnologias e know-how,
projetando produtos ou melhorando suas características e funcionalidade;
5. Ser capaz de incorporar conceitos e técnicas da qualidade em todo o sistema
produtivo,
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aprimorando produtos e processos, e produzindo normas e procedimentos de
controle e auditoria;
6. Ser capaz de prever a evolução dos cenários produtivos, percebendo a interação
entre as organizações e os seus impactos sobre a competitividade;
7. Ser capaz de acompanhar os avanços tecnológicos, organizando-os e colocandoos a serviço da demanda das empresas e da sociedade;
8. Ser capaz de compreender a interrelação dos sistemas de produção com o meio
ambiente, tanto no que se refere a utilização de recursos escassos quanto à
disposição final de resíduos e rejeitos, atentando para a exigência de
sustentabilidade;
9. Ser capaz de utilizar indicadores de desempenho, sistemas de custeio, bem como
avaliar a viabilidade econômica e financeira de projetos;
10. Ser capaz de gerenciar e otimizar o fluxo de informação nas empresas utilizando
tecnologias adequadas.

