
ENGENHARIA 
DE PRODUÇÃO

UM GUIA PARA O FUTURO ESTUDANTE DE



O que faz um
Engenheiro de
Produção?
O Engenheiro de Produção é o profissional que
trabalha de forma sistêmica e é responsável
pelo desenvolvimento, gestão e manutenção
dos produtos e processos produtivos de uma
empresa, seja ela de bens ou de serviços. Para
se aprofundar neste assunto, temos um vídeo
que fala exatamente sobre isso aqui. 

https://www.youtube.com/watch?v=IYRwcvoJ6xk&t=2s


Quais são as áreas do conhecimento da Engenharia de Produção?
A Engenharia de Produção é dividida em 10 áreas:

Engenharia de Operações e
Processos da Produção;
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Quais são as oportunidades
de mercado para um
Engenheiro de Produção?
Por ser uma profissão de atuação ampla, o
Engenheiro de Produção consegue trabalhar em
empresas que desenvolvem bens físicos, como
carros, geladeiras, alimentos, produtos de higiene,

remédios, fertilizantes, entre muitos outros, e
também pode trabalhar em empresas que prestam
serviços, como distribuidoras, transportadoras,
bancos, mercado financeiro, hospitais, comércio etc.
Sempre aplicando os conceitos das suas áreas de
conhecimento para melhorar os resultados das
organizações como um todo.



Qual o salário de um
Engenheiro de Produção?

Não existe salário bem estabelecido, mas segundo o site vagas.com, um Engenheiro de
Produção em início de carreira tem salário médio de R$ 5.072, um no meio da carreira
recebe em média R$ 7.516, enquanto um em final de carreira recebe em média R$

9.340. É necessário entender também que a Lei Federal nº 4950-A/66 estabeleceu
que um engenheiro de carteira assinada que trabalha 6 horas por dia deve receber o
equivalente a 6 salários mínimos por mês. Já aquele que trabalha 8 horas por dia deve
receber ao menos 8,5 salários mínimos por mês. Como o salário mínimo em 2021 está
em R$ 1.100, o piso salarial de um engenheiro que trabalha 40 horas semanais no
Brasil está R$ 9.350.



Engenharia de Produção tem
muita matemática?
Durante o curso o aluno passa por disciplinas como Cálculo 1,

2 e 3, Álgebra Linear, Geometria Analítica, Cálculo Numérico,

Estatística, Física 1, 2 e 3 e Química, além da parte de
laboratórios de algumas dessas disciplinas. Também existem
as disciplinas mais técnicas que aprofundam estes conceitos
na parte de mecânica estrutural, transferência de calor e
massa, eletricidade, automação, entre outros aspectos. Apesar
de ser uma das Engenharias que possui mais conceitos
humanísticos, a Engenharia de Produção também tem sua
essência nas exatas, contendo disciplinas específicas com
bastante matemática, como por exemplo Pesquisa Operacional
e Controle Estatístico do Processo. Veja esta playlist de vídeos
para entender melhor essa questão. Acesse aqui.

https://bit.ly/2XSGzhT


Vamos
conversar?
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https://engprod.fct.ufg.br/
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