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do mesmo devem ser alterados para se evitar plágio.
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2. Resumo do Trabalho (entre 200 e 400 palavras, apenas texto, sem imagens, quadros ou tabelas. O
resumo deve apresentar, necessariamente: objetivos, metodologia e resultados do projeto de pesquisa. O
texto deve ser escrito de forma corrida, fonte Arial, tamanho 10, alinhamento justificado.)
O processo de ensino aprendizagem tem sofrido transformações ao longo do tempo. Os modelos
tradicionais do professor como agente central vem se modificando em direção a uma participação mais
ativa dos alunos, e de uma maior associação aos problemas da realidade. No contexto da engenharia de
produção, é de grande importância que sejam apresentadas aos discentes, situações que o aproximem
do seu principal objeto de estudo: os sistemas produtivos. Dessa forma, o objetivo geral deste projeto de
pesquisa é o de desenvolver dinâmicas para aprendizagem de conteúdos específicos da Engenharia de
Produção, de forma a promover aos alunos uma visão prática sobre situações em sistemas produtivos. A
metodologia de desenvolvimento da pesquisa se baseará no passo a passo do Design Thinking, que
consiste na seguinte sequência: imersão, análise e síntese, ideação e por fim a prototipação das
dinâmicas.
A importância do projeto se dá devido ao desenvolvimento de novas propostas de ensino dos conteúdos
específicos da engenharia de produção, de forma a aproximar o aluno de questões práticas, além de
trazer um caráter lúdico, de interação diferenciada entre os discentes, e entre eles e o docente.
Destacam-se como resultado desta pesquisa: 1) o desenvolvimento de uma prática didática, a qual incluiu
a interação com um modelo de simulação, com animação, para o ensino do conteúdo de Overall
Equipment Effectiveness, (OEE); 2) o desenvolvimento uma versão preliminar de um modelo de
simulação, com animação, para o ensino de Controle Estatístico de Processo (CEP), o qual foi melhor
elaborado e concluído no Trabalho de Conclusão de Curso de Pós Graduação em Docência para a

Educação Profissional, do IFSC, destes mesmos autores.
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