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APRESENTAÇÃO 

 
 

Esta obra é uma coletânea dos Trabalhos Acadêmicos apresentados na II Mostra Técnica 

das Engenharias (MTEC) da Faculdade Anhanguera Pelotas, realizada de 10 a 14 de dezembro 

de 2018.    

 A Mostra Técnica das Engenharias tem por finalidade a apresentação dos produtos e ou 

projetos desenvolvidos nos cursos de Engenharia (Computação, Civil, Mecânica e Produção) 

ou áreas afins, visa estimular a reflexão crítica, geração de novas tecnologias e disseminação 

do conhecimento junto à comunidade do município de Pelotas. 

O evento é alusivo em comemoração ao Dia do Engenheiro dia 11 de dezembro, com 

diversas atividades acadêmicas, apresentação de trabalhos científicos, cursos e palestras.  

 A Faculdade Anhanguera de Pelotas faz parte do grupo Kroton Educacional, empresa 

privada do ramo da educação, com uma trajetória de mais de 45 anos, por meio da marca 

Pitágoras, na prestação de serviços educacionais, com várias unidades de ensino distribuídas 

pelos estados brasileiros. Dentre as instituições de ensino que agregam o grupo estão a 

ANHANGUERA, FAMA, PITÁGORAS, UNIC, UNIME, UNIRONDON, UNOPAR e 

UNIDERP.  

A Instituição está localizada na Avenida Fernando Osório, nº 2301, Bairro Três Vendas, 

no município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul e iniciou suas atividades no ano letivo 

de 2003. Sua Missão é “Melhorar a vida das pessoas por meio da educação responsável e de 

qualidade, formando cidadãos e preparando profissionais para o mercado, contribuindo para o 

desenvolvimento de seus projetos de vida”. Ofertando Cursos de Graduação no Ensino Superior 

Presencial, EAD e Pós-Graduação 

Os cursos de Engenharia da Faculdade Anhanguera de Pelotas, tem como proposta 

preparar profissionais críticos, reflexivos e criativos, por meio do ensino e da extensão, além 

de formar profissionais competentes, éticos e cidadãos. 

A Engenharia de Produção está em atuação desde 2011, sendo o curso amplamente 

reconhecido no sistema de avaliação MEC com notas 4 para o ENADE e 5 para o IDD, tem 

como propósito contemplar, com qualidade, as demandas efetivas de natureza econômica, 

social e socioambientais do município e região. Propondo uma com formação multidisciplinar, 

particularmente em áreas como informática, gestão e administração (finanças, recursos 

humanos) aos acadêmicos do curso.  
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A EVOLUÇÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO NAS EMPRESAS E A 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS OCUPACIONAIS 

Diana Calvete Antoniolli Drawanz; Alberto Conceição da Cunha Neto 
 

Resumo: Este trabalho visa responder a importância da implantação de segurança do trabalho 

para prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, mostrar o quanto esse sistema ajuda na 

melhoria e bem-estar de seus colaboradores. Desse modo, o objetivo geral, consiste na 

importância da segurança do trabalho dentro das empresas. Foi realizada uma revisão de 

literatura baseada em documentos Jurídicos, artigos científicos, páginas da internet, livros 

trabalhos acadêmicos e Normas Regulamentadoras, publicado nos últimos “10” anos, 

selecionados através de buscas nas seguintes bases de dados “Caixeta Filho; Martins”, “Fleury 

et al.” e “Remade”, etc. Revisão da literatura é o processo de busca, análise e descrição de um 

corpo do conhecimento em busca de resposta a uma pergunta específica. (GIL, 2009). Portanto, 

a compreensão da segurança do trabalho nas empresas, possibilita o entendimento do assunto, 

atribuindo melhor entendimento dos problemas ocorridos pela falta desse setor e posteriormente 

a determinação de implantação e treinamentos para maior controle. Conclui-se que a segurança 

do trabalho dentro das empresas, quando bem analisada tendem a se constituir em vantagens 

aos gestores e colaboradores. 

 

Palavras-chave: Segurança ocupacional; Indústria; Prevenção, NR. 
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A IMPORTÃNCIA DA ADOÇÃO DE AÇÕES VISANDO A SEGURANÇA NO 

TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Lara Viviane Porto; Georgea Rita Burck Duarte 

 

Resumo: O constante aumento da globalização fez com que o setor de maior empregabilidade 

fosse o da construção civil, devido ao aumento de construções como casas e prédios, no entanto 

tem-se o crescimento de acidentes de trabalho que mostra a realidade. É necessário adotar uma 

política mais contundente para a prevenção dos fatores de riscos e incidentes/acidentes no local 

de labor, considerando os dados estatísticos da OIT (Organização Internacional do Trabalho), 

o Brasil ocupa uma posição elevada no ranking de acidentes de trabalho. O presente trabalho 

tem por objetivo demonstrar a importância da adoção de ações visando a segurança no trabalho 

na construção civil. Para tanto, foi efetuada uma Revisão de Literatura baseada em livros, 

artigos, normas regulamentadoras e legislação. publicados nos últimos 10 anos. A pesquisa foi 

desenvolvida na Faculdade Anhanguera Pelotas no ano de 2018 pela acadêmica do curso de 

Engenharia de Produção. O setor da Construção civil tem sido apontado como o de maior índice 

de acidentes de trabalho causados por negligência, imprudência ou falta de conhecimento 

acompanhado de ausência de treinamentos, porém cabe salientar que um simples fornecimento 

de EPI e a obrigatoriedade de seu uso, podem evitar muitos acidentes. Ficou evidente a 

importância da adoção de ações que contribuam com a segurança no trabalho no construção 

civil como: efetuar o mapeamento de riscos, uso adequado dos EPI’S e EPC’S, com o intuito 

de diminuir riscos ocupacionais, realizar a análise ergonômica do trabalhador,  treinamento e 

supervisão constantes com objetivo de conscientização quanto as questões de saúde e assim, 

poder chegar a um resultado positivo junto a empresa, criando um investimento satisfatório, 

diminuindo o absenteísmo e reduzindo as doenças profissionais causadoras de afastamentos. 

Sendo assim, desenvolver ações de prevenção nos canteiros de obra deve ser um exercício constante 

para segurança no trabalho. 

 

Palavras-chave: Sistema de Saúde e Segurança no trabalho, Ergonomia, NR, MTE, 
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ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

Edison Furtado; Georgea Rita Burck Duarte 

 

Resumo: A segurança contra incêndio em edificações é um conjunto de disposições, leis e 

regulamentações que formam um sistema que envolve arquitetos, engenheiros, moradores e 

autoridades competentes, sendo que, seu equacionamento está relacionado as Normas 

Regulamentadoras (NRs), ações e técnicas visando a conscientização para minimizar os risco e 

acidentes que venham a ocorrer em um ambiente. As medidas tomadas para mitigar esses riscos, 

concomitante com os sistemas construtivos e equipamentos formam um conjunto de soluções 

que transformam tais riscos a níveis aceitáveis, sendo essas soluções exigidas cada vez mais do 

poder público e da sociedade técnica científica do país. O estudo teve por objetivo verificar por 

meio de Revisão de Literatura a importância da adoção de medidas de prevenção de combate a 

incêndio.  A pesquisa foi efetuada pelo Acadêmico do curso de Engenhara de Produção na 

Faculdade Anhanguera Pelotas no ano de 2018. Foram pesquisados livros, normas, legislação 

e artigos científicos, tendo como base de consulta: Google, Google acadêmico, MTE e ABNT.   

Como principais medidas a serem adoção visando a prevenção de incêndio tem-se: manutenção 

periódica da rede elétrica, instalação adequada de equipamentos de prevenção e combate ao 

incêndio; inspeções regularmente para verificação dos sistemas de combate a incêndio; 

instalação de extintores de incêndio, sempre em locais de fácil acesso; adotar as medidas de 

prevenção previstas na NR 23; o ambiente deve ser sempre limpo e organizado; trabalhadores 

treinados para prevenção e combate a incêndio; atenção aos locais certos e permitidos para 

fumar; evitar a sobrecarrega de tomadas para que não haja curto-circuito; produtos inflamáveis 

devem estar em locais onde não haja fonte de calor e Manter sempre os ambientes ventilados. 

Partindo do pressuposto que só o Corpo de Bombeiros, não atenderia a uma situação de 

combate, é imprescindível incentivar todos os estabelecimentos para a adoção de medidas de 

prevenção de combate a incêndio.  

 

Palavras-chave: Prevenção contra incêndio; NR23; NT02/2014. 
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CONTRIBUIÇÕES DA ADOÇÃO DA GESTÃO DA QUALIDADE E 

PRODUTIVIDADE NAS EMPRESAS 

Lisandra Nornberg; Georgea Rita Burck Duarte 

 

Resumo: Com a globalização e a competitividade do mercado, torna-se necessário a 

determinação dos processos de qualidade e produtividade a fim de ter uma credibilidade maior 

á frente ao mercado, melhorando a qualidade e resultando produtos e serviços mais econômicos 

garantindo um nível de visão satisfatória aos clientes. A gestão da Qualidade e Produtividade é 

um dos principais problemas organizacionais, devido à falta de planejamento dos gestores em 

relação à qualidade dos produtos e serviços, tendo como principal motivo focar na maximização 

dos resultados, e atender sempre de forma segura e no tempo certo às necessidades dos clientes. 

O estudo teve por objetivo demonstrar por meio de revisão de literatura as contribuições que 

ocorrem com a doção da gestão da qualidade e produtividade nas empresas. Por tanto sendo 

realizada uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos e revistas científicas e sites confiáveis, 

publicados nos últimos “10” anos. A pesquisa foi desenvolvida na Faculdade Anhanguera 

Pelotas no ano de 2018 pela acadêmica do curso de Engenharia de Produção. O sistema de 

gestão de qualidade tem por objetivo melhorar continuamente os níveis de satisfação dos seus 

clientes, atendendo suas expectativas e necessidades, é um sistema que tem por adotar a decisão 

estratégica das organizações, podem adequar procedimentos e diretivas, reunidos e alinhados 

de 23 forma a possibilitar o planejamento e direção de uma organização que vise aumentar a 

qualidade de seu produto. As empresas que adotam o sistema de gestão de qualidade e 

produtividade asseguram a conformidade de seus produtos, processos e serviços, beneficiando-

se do aumento da competitividade, através da redução de custos e desperdícios a melhoria dos 

processos e da comunicação interna, e o principal que é a confiança e satisfação do cliente.  

 

Palavras-chave: Gestão da Qualidade, produtividade, SGQ. 
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA GESTÃO DE PRODUÇÃO E PRINCIPAIS 

FERRAMENTAS DE GESTÃO  

Fernanda Bergmann Holz; Alberto Conceição da Cunha Neto 

 

Resumo: A gestão de produção é uma atividade que gerencia os recursos e processos dos bens 

e serviços e com o passar dos anos passou-se a se ter mais atenção com esta aérea, pois as 

organizações necessitam de métodos mais inteligentes para gerenciar o tempo e os recursos 

cada vez mais escassos e com isso atingir melhores resultados na produtividade. O estudo trata-

se de uma reflexão teórica que se desenvolveu a partir da busca em artigos e livros. Este trabalho 

objetivou apresentar por meio de revisão de literatura como ocorreu a evolução histórica da 

gestão de produção e as principais ferramentas de gestão. A fim de realizar esta verificação, foi 

realizada uma Revisão de Literatura junto a livros, dissertações, teses e artigos científicos, nos 

últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2018, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS 

pelo acadêmico do curso de Engenharia de produção. Foram apresentados um breve histórico 

da evolução e definição do conceito de gestão aplicáveis aos processos e, descritas as principais 

ferramentas de gestão utilizadas na gestão da produção. Conclui-se com este estudo que a gestão  

organizações adotassem um modelo de gestão mais eficiente e eficaz para atingirem seus 

objetivos e também que cabe a empresa analisar e avaliar a ferramenta de gestão que melhor se 

aplicar aos seus processos, e que está decisão deve ser ligada diretamente a situação dos seus 

processos e sistemas, assim como as prioridades do seu negócio. 

 

Palavras-chave: Gestão; Produção; Ferramentas. 
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IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA LEAN MANUFACTURING PARA MELHORIA DO 

PROCESSO PRODUTIVO 

Danieli Aldrighi da Silva; Antônio Rogério da Rosa Ness 

 

Resumo: Com a competitividade acirrada por tecnologia e exigência de produtos eficientes, 

que atendam todas as necessidades dos clientes, as empresas estão sendo, obrigadas a investir 

em métodos que possam proporcionar melhorias em seus processos de manufatura, para que 

assim se consiga atender as exigências dos clientes, que é o foco na atualidade e para que se 

consiga também maior lucratividade. O pensamento do Lean é voltado para a eliminação de 

todos os desperdícios, padronizando o processo e assim reduzindo custos de produção. O estudo 

tem por objetivo demonstrar como a implantação do sistema Lean Manufacturing contribui para 

melhoria do processo produtivo. Para tanto foi realizada uma pesquisa bibliográfica baseada 

em livros e artigos publicados nos últimos 10 anos. A pesquisa foi desenvolvida na Faculdade 

Anhanguera Pelotas no ano de 2018 pela acadêmica do curso de Engenharia de Produção. 

Produzir através do sistema Lean Manufatruing, ou seja, de maneira enxuta, torna-se vantajoso 

no que diz respeito à produtividade e a lucratividade, pois é um sistema que está sempre à 

procura da melhoria contínua, identificando, reduzindo e eliminando qualquer tipo de 

desperdício que não agregue valor ao produto final e também foca em entregar ao cliente o que 

ele deseja, na hora que deseja e feito certo na primeira vez. Quando bem implantado, com a 

participação de todos no processo, os resultados são todos positivos, fazendo com que se 

conquistem cada vez mais consumidores. 

 

Palavras-chave: Lean Manufacturing; Processo produtivo; Implantação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 



 
                                            II MOSTRA TÉCNICA DAS ENGENHARIAS  

                                               FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

                                                         De 10 a 14 de dezembro de 2018

 
JUST IN TIME: CONTRIBUIÇÕES PARA MELHORIA DO PROCESSO 

PRODUTIVO 

Marcelo Conceição de Oliveira; Georgea Rita Burck Duarte   

 

Resumo: O Sistema Just In Time (JIT) tem como principais características a produção, sem 

estoques, com eliminação de desperdícios, manufatura de fluxo contínuo, esforço contínuo na 

resolução de problemas e a melhoria contínua de processo. Sendo assim, agiliza e organiza a 

produção, diminuindo custos de forma a atender demanda especializada.  O objetivo deste 

trabalho e apresentar as principais contribuições do Sistema Just in Time para melhoria do 

processo produtivo. A pesquisa foi desenvolvida na Faculdade Anhanguera Pelotas no ano de 

2018 pelo acadêmico do curso de Engenharia de Produção. Sendo efetuada uma revisão de 

literatura baseada em livros e artigos publicados nos últimos 10 anos, tendo como base de 

consulta: Google acadêmico, ABEPRO etc. No JIT quem comanda o processo de produção é a 

demanda dos clientes, o que faz com que os estoques sejam minimizados e os desperdícios 

evitados, colocando o componente certo, no local e no momento exato. seu objetivo é a melhoria 

continuada do processo produtivo, buscando sempre a qualidade do produto oferecido, 

buscando a eliminação dos erros. a ordem, limpeza e organização da fábrica são enfatizadas. 

Como todo sistema produtivo, o JIT tem vantagens e desvantagens em sua implantação. uma 

das principais, senão a principal, vantagem do sistema é a redução de custos uma vez, com 

estoques reduzidos, há menos espaço utilizado, menos gastos com manutenção e menor 

possibilidade de erros de produção. todavia, por não possuir estoques, a empresa pode se tornar 

vulnerável em sua cadeia de suprimentos, por exemplo. outra desvantagem é a falta de 

flexibilidade em caso de uma demanda inesperada. pode-se a apontar como principais 

vantagens do JIT a redução de custos, o aumento da qualidade, a flexibilidade produtiva, a 

velocidade e a confiabilidade. já como desvantagens, corte drásticos de mão de obra, riscos em 

caso de demanda inesperada, e riscos de uma falsa previsão de vendas. O JIT mostra-se um 

sistema vantajoso, uma vez que, bem empregado e sistematizado, pode tornar lucrativa a 

empresa que o empregar. através da leitura de artigos e textos sobre o assunto, pode-se perceber 

e traçar as vantagens e as desvantagens do sistema, bem como, compreender sua origem e 

preceitos, o que fez com que os objetivos traçados para este trabalho fossem alcançados, o que 

vem a contribuir para trazer mais informações sobre o assunto e pôde-se concluir que o sistema, 

se bem administrado e com implantação bem planejada, pode contribuir para melhoria do 

processo produtivo nas empresas.  

 

Palavras-chave: Sistema Just In Time; Processo Produtivo; Melhoria contínua.  
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NR 35 E SEUS CRITÉRIOS VISANDO ATENDER A SEGURANÇA DO TRABALHO 

EM ALTURA NA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Gustavo Mendes Doumid; Antônio Rogério da Rosa Ness 

 

Resumo: A Norma Regulamentadora NR35, surgiu da necessidade da regulamentação do trabalho em 

altura, sendo fundamental sua adoção no setor da construção civil, atividade que registra um número 

elevado de acidentes de trabalho.  Os acidentes mais comuns são quedas, choques, soterramentos etc.  

que associados a pressão por produtividade aumentam ainda mais a possibilidade de um acidente no 

meio da construção. A NR 35 prioriza a segurança do trabalhador, primeiramente analisando a 

necessidade do trabalho em altura por outro meio mais seguro, e na ausência desta possibilidade, 

instruindo medidas de segurança que minimizem as chances e consequências das quedas. O trabalho 

teve por objetivo apresentar os principais critérios da norma regulamentadora NR35 visando atender a 

segurança do trabalho em altura na construção civil. A pesquisa foi desenvolvida na Faculdade 

Anhanguera Pelotas no ano de 2018 pelo acadêmico do curso de Engenharia de Produção. Sendo 

realizada uma revisão de literatura baseada em livros e artigos publicados nos últimos 10 anos, tendo 

como base de consulta: Google acadêmico, MTE, CREA, etc. São diversas as atividades 

compreendidas na NR35, pois a gama de serviços que podem necessitar de plataformas elevatórias, 

andaimes, escadas e suspensão é diversa. Para cada tipo de atividade são definidos procedimentos 

específicos e equipamentos de segurança previamente planejados e analisados, para que se minimizem 

e antecipem quaisquer potenciais riscos. De maneira geral a NR35 fundamenta-se que todo e qualquer 

trabalho em altura superior a 2 meses, deve ser planejado, analisado e precedido de procedimentos como 

permissões de trabalho, análise preliminar de riscos, que consiste em método sistemático visando 

analisar os elementos e etapas da atividade afim de prever e minimizar os potenciais riscos, de forma a 

orientar a forma mais segura de execução, corrigindo potenciais problemas, além de aplicação de 

metodologia visando garantir a segurança dos trabalhadores envolvidos direta e indiretamente nas 

atividades.  

 

Palavras-chave: NR35; Segurança do Trabalho; Construção Civil.  
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NR6: DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES QUANTO AO USO DE EPI  

Samuel Borba Soares; Georgea Rita Burck Duarte   

 

Resumo: As Normas Regulamentadoras (NRs) são um conjunto de requisitos e orientações que 

buscam atender questões relacionadas com a segurança no desenvolvimento de trabalhos. 

Empresas privadas e públicas que possuam funcionários regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) devem sujeitar-se aos preceitos contidos nas Normas Regulamentadoras. Desta 

forma, o objetivo geral deste estudo foi apresentar as principais diretrizes recomendações da 

Norma Regulamentadora NR6.  A metodologia utilizada foi a Revisão de Literatura baseada 

em livros, artigos, Normas Regulamentadoras e legislação publicadas nos últimos 10 anos. A 

pesquisa foi desenvolvida na Faculdade Anhanguera Pelotas no ano de 2018 pelo acadêmico 

do curso de Engenharia de Produção A NR6 trata especificamente dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI), sua obrigatoriedade de fornecimento por parte do empregador, a sua 

respectiva utilização por parte do empregado e os critérios de aprovação e certificação de tais 

equipamentos de proteção. Cabe ao trabalhador o uso correto do EPI, tais equipamentos deverão 

ter certificado de aprovação e estarem de acordo com a padronização do INMETRO.  Os 

principais EPI são: Capacete, Óculos, Protetor auditivo, Protetor facial, Luvas, Calçados, 

Macacão, Protetor Solar, entre outros. Apesar de saberem da importância do uso desses 

equipamentos, o trabalhador tem resistência quanto a sua utilização, por razões ergonômicas, 

pois acreditam que esses interfiram na atividade realizada, ou por desconhecer a maneira correta 

de seu uso, o que mostra que há a necessidade de maior atenção do empregador quanto ao 

treinamento do trabalhador. Sendo assim, o treinamento é fundamental para a conscientização 

e a promoção da saúde e segurança do trabalho. 

 

Palavras-chave: NR6, EPI, ABNT.  
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                                            II MOSTRA TÉCNICA DAS ENGENHARIAS  

                                               FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

                                                         DE 10 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018

O SISTEMA JUST IN TIME COMO FERRAMENTA PARA REDUÇÃO DE CUSTOS 

DO PROCESSO PRODUTIVO 

Luciano Soustruznik Aguilar; Georgea Rita Burck Duarte 
 

Resumo: O sistema Jus In Time (JIT) é um sistema de gestão da produção onde tudo que é 

produzido, transportado ou adquiro na hora certa. Este sistema, está sempre visando aprimorar 

a produção e diminuindo custos, com desperdícios e assim viabiliza a produção eficaz em 

condições de custo. Produzido apenas a quantidade correta, com local e momento definido, é 

drástica a redução de estoques, diminuindo o mínimo de instalações, equipamentos, materiais 

e recursos humanos. Sendo assim, o JIT considera o controle de qualidade, arranjo físico, 

logística, e principalmente redução de custos e produzir mais em menos tempo, para adotar o 

JIT é preciso estar toda a linha de produção sincronizada, desde o fornecedor até a hora de 

acabar a produção do produto. O estudo tem por objetivo demonstrar como o Sistema Just in 

Time pode ser utilizado como ferramenta para redução de custos do processo produtivo.  A 

pesquisa foi desenvolvida na Faculdade Anhanguera Pelotas no ano de 2018 pelo acadêmico, 

para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura baseada em livros e artigos científicos da 

área, publicados nos últimos 10 anos. Por se tratar de um sistema integrado o JIT otimiza 

recursos, visto que visa a melhoria do processo produtivo de forma contínua, com produção sob 

demanda. Primeiro, é preciso vender um produto para depois comprar o material para fabricá-

lo. Desta forma, ocorre agilidade no processo produtivo, eliminar ao máximo estoques e tempos 

ociosos, ganho em produtividade, redução desperdício e de custos, entregando um produto ou 

serviço de qualidade, com o mínimo de defeitos possível.  

 

Palavras-chave: Sistema Just in Time; Processo Produtivo, Custos.   
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                                            II MOSTRA TÉCNICA DAS ENGENHARIAS  

                                               FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

                                                         De 10 a 14 de dezembro de 2018

PRODUÇÃO ENXUTA EM PEQUENAS EMPRESAS: BENEFÍCIOS PROMOVIDOS 

PELA ADOÇÃO DESTE SISTEMA PRODUTIVO  

Luana Aldrighi Aguiar; Antônio Rogério da Rosa Ness 

 

Resumo: A Produção Enxuta tem por finalidade o combate aos desperdícios e com a sua 

redução é possível otimizar processos e procedimentos. Empresas que adotam esse sistema de 

produção conseguem atender seus clientes com menor prazo, alta qualidade e com baixo custo, 

atendendo todas necessidades conseguindo assim, total confiança, respeito e satisfação deles. 

O objetivo geral do trabalho foi demonstrar os benefícios obtidos com a adoção da produção 

enxuta em pequenas empresas. A pesquisa foi desenvolvida na Faculdade Anhanguera Pelotas 

no ano de 2018 pela acadêmica do curso de Engenharia de Produção. Sendo realizada uma 

revisão de literatura baseada em livros e artigos publicados nos últimos 10 anos, tendo como 

base de consulta: Google acadêmico, ABEPRO, etc.  Além de toda eficácia proporcionada 

através da melhoria do processo produtivo, a produção enxuta também é eficaz para os 

consumidores, pois ela visa a satisfação de todos, sendo os consumidores a principal parte, 

podendo lhes proporcionar custos mais baixos, produtos entregues nos prazos combinados e 

qualidade total, ou seja, tudo que o consumidor espera. Desta forma, os principais benefícios 

proporcionados pela adoção da produção enxuta são menor desperdício, redução de custos 

operacionais, melhor atendimento aos consumidores, ganhos em qualidade do produto ou 

serviço prestado, além da fidelização dos clientes.  

 

Palavras-chave: Produção Enxuta; Benefícios; Gestão da Produção.  
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                                            II MOSTRA TÉCNICA DAS ENGENHARIAS  

                                               FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

                                                         De 10 a 14 de dezembro de 2018

 
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E SUA IMPORTÂNCIA 

NA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 

OCUPACIONAL 

Welington Domingos; Antônio Rogério da Rosa Ness  

 

Resumo: A Norma Regulamentadora NR9 institui a obrigatoriedade de se elaborar e implantar 

o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) em toda e qualquer empresa, 

independentemente do número de empregados vinculados. O PPRA busca a manutenção da 

saúde e a integridade física do colaborador, por meio da antecipação, constatação, análise e 

consequente gestão da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 

ambiente de trabalho, tendo em consideração a preservação do meio ambiente e dos recursos 

naturais. Já o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), regulamentado 

pela NR 7, visa monitorar exames laboratoriais e identificar precocemente qualquer problema 

que possa comprometer a saúde dos trabalhadores, portanto estes dois programas são 

complementares. O objetivo geral deste estudo foi destacar a importância do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais para elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional nas empresas. A pesquisa foi desenvolvida na Faculdade Anhanguera Pelotas no 

ano de 2018 pelo acadêmico do curso de Engenharia de Produção. Sendo efetuada uma Revisão 

de Literatura junto a livros e artigos, publicados nos últimos 5 anos. O Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais deve ser visto como sendo uma ferramenta que visa auxiliar no respeito 

à dignidade do colaborador, na sua condição de pessoa humana, bem como, deve considerar as 

informações criteriosas e relevantes quanto a riscos ocupacionais para elaboração do PCMSO. 

Seu entendimento e implantação são de suma importância para que o ambiente dentro da 

empresa se mantenha salubre e seguro. A elaboração e adoção do PCMSO é fundamental,  pois 

é através dele que são definidos os exames aos quais um colaborador deve ser submetido para 

receber a aptidão a exercer determinada função, servindo também como uma forma de controle 

e acompanhamento dos indicadores sanitários do colaborador ao longo do tempo, observando 

se a atividade laboral está causando danos ao mesmo.  

 

Palavras-chave: PPRA; PCMSO; NR9; NR7.  
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                                            II MOSTRA TÉCNICA DAS ENGENHARIAS  

                                               FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

                                                         De 10 a 14 de dezembro de 2018

RECOMENDAÇÕES SOBRE O USO DO EPI NO SETOR DE PRODUÇÃO 

METALÚRGICO 

Lavínia Ulguim Dutra; Georgea Rita Burck Duarte 

 

Resumo: O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) está presente no cotidiano das empresas, 

oferecendo segurança física e psíquica a seus colaboradores. O uso adequado dos equipamentos é capaz 

de protegê-los de acidentes, bem como doenças ocupacionais acarretadas devido à má execução de suas 

práticas de trabalho. É visível que a segurança é uma condição relevante para que o desempenho de 

qualquer atividade seja mais eficaz, porém, é notória a presença da resistência do colaborador em relação 

ao uso de EPIS, devido ao possível desconforto e falta de hábito para com sua utilização. O estudo teve 

por objetivo apresentar as principais recomendações sobre o uso do EPI no setor de produção 

metalúrgico. Sendo assim, foi realizada uma Revisão de Literatura baseada em livros, artigos, 

normas regulamentadoras e legislação. publicados nos últimos 10 anos. A pesquisa foi 

desenvolvida na Faculdade Anhanguera Pelotas no ano de 2018 pela acadêmica do curso de 

Engenharia de Produção. A compreensão da importância da utilização dos equipamentos no meio 

fabril é primordial, para a proteção e segurança do colaborador. Desta forma, as empresas devem buscar 

boas condições para o ambiente de trabalho oferecido a seus colaboradores, disponibilizando de 

ambientes limpos, arejados, com bastante iluminação, dentre outros. No setor metalúrgico é possível 

verificar a existência de riscos como incêndios e temperaturas elevadas, além de exposição constante a 

ruídos profundos, bem como, viabilidade de ocorrência de doenças respiratórias e de pele, além dos 

riscos a exposição que envolvem contaminação por inalação de produtos tóxicos. São EPIs 

recomendados para uso no setor metalúrgico: Macacão antichamas, luvas de proteção, óculos de 

proteção, capacetes, máscaras, protetores auriculares, e calçados de proteção. É importante que a 

empresa intensifique programas de treinamentos e promova palestras para, assim, orientar o colaborador 

quanto aos graus de riscos a que estão expostos. Vale ressaltar alguns tópicos que devem ser abordados 

em treinamentos, são eles: Importância da utilização dos equipamentos, correta utilização dos mesmos 

métodos de conservação e utilização, responsabilidades da empresa e obrigações do colaborador. 

Conclui-se que a utilização dos equipamentos de proteção individual representa um diferencial na 

empresa que reconhece a importância da utilização do mesmo e busca evitar futuros problemas, 

preocupando-se com a saúde física e psíquica de seus colaboradores. 

 

Palavras-chave: EPI, NR, ABNT, Indústria Metalúrgica.  
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                                            II MOSTRA TÉCNICA DAS ENGENHARIAS  

                                               FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

                                                         De 10 a 14 de dezembro de 2018

 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC) E SUA IMPORTÂNCIA PARA 

MELHORIA DOS PROCESSOS NAS EMPRESAS  

Rívano Gonçalves Bender; Antônio Rogério da Rosa Ness  

 

Resumo: A oferta de bens e serviços de qualidade é uma constante no que tange o propósito 

das organizações. As empresas buscam a todo momento melhorar seus produtos e processos, 

desta forma, é relevante que as empresas estejam atentas, para atender as expectativas de seus 

clientes. O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) é uma ferramenta que pode ser 

utilizada para identificar as necessidades dos clientes e ainda gerar oportunidades de melhoria 

no processo produtivo através sugestões e novas ideias. O estudo teve por objetivo demonstrar 

a importância do Serviço de Atendimento ao Cliente para melhoria dos processos nas empresas. 

Foi realizada uma Revisão de Literatura com pesquisa junto a livros e artigos publicados nos 

últimos 10 anos. A pesquisa foi desenvolvida na Faculdade Anhanguera Pelotas no ano de 2018 

pelo acadêmico do curso de Engenharia de Produção. O SAC vai muito além do que sanar os 

problemas de insatisfação dos clientes, ele é um canal que propicia à empresa firmar laços com 

os clientes, assim aumentando a percepção dos valores da empresa. Com a grande concorrência 

existente entre as organizações, manter os clientes satisfeitos, não é um diferencial, e sim, 

tornou-se uma obrigação para todas as empresas que querem manter-se no mercado. A melhor 

forma de relacionar-se com seu cliente é mantendo contato com ele, sendo assim, um SAC 

eficiente faz com que as empresas tomem real conhecimento das necessidades dos seus clientes, 

aperfeiçoando seus processos, produtos e serviços. 

 

Palavras-chave: SAC; Melhoria de Processo; Gestão da Qualidade.  
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                                            II MOSTRA TÉCNICA DAS ENGENHARIAS  

                                               FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

                                                         De 10 a 14 de dezembro de 2018

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE VISANDO A MELHORIA DA 

QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

Caroline Blaas Teixeira; Georgea Rita Burck Duarte 

 

Resumo: A corrida para se alcançar a qualidade tanto na produção de melhores produtos, como em 

atendimento ao cliente ou até mesmo em processos de produção, tem sido o objetivo alvo das empresas 

que almejam alcançar uma boa aceitação no mercado. O estudo teve por objetivo apresentar as 

contribuições da adoção do sistema de gestão da qualidade visando a melhoria da qualidade de produtos 

e serviços. A pesquisa foi desenvolvida na Faculdade Anhanguera Pelotas no ano de 2018 pela 

acadêmica do curso de Engenharia de Produção. Sendo realizada uma revisão de literatura, tendo 

como base a pesquisa bibliográfica em livros, artigos e revistas científicas e sites confiáveis, 

publicados nos últimos 10 anos. O sistema de gestão da qualidade deve incluir: abordagem por 

processos, engajamento das pessoas, foco no cliente, gestão de relacionamento, liderança, melhoria e 

tomada de decisão baseada em evidência. Qualquer empresa pode se beneficiar com a adoção do SGQ, 

independentemente do tamanho ou do seu ramo de atividade, pois se a empresa tiver seu processo 

produtivo controlado poderá impedir a produção de produtos fora da conformidade. Também é 

necessário considerar a relação existente entre funcionários e processos envolvidos, pois seria 

impossível somente um gerente de qualidade garantir que um não apresente nenhum tipo de defeito, mas 

com o comprometimento e colaboração de todos os envolvidos no processo é garantido o sucesso e a 

geração do produto com qualidade. A qualidade deixou de ser um cuidado somente dos aspectos do 

produto e de um setor distinto, e passou a dizer respeito a empresa como um todo, ela tem que estar 

envolvida em todas as funções, ou seja, em todos processos de produção ou serviços, todos os 

departamentos devem trabalhar em equipe para que o resultado final seja um produto de qualidade e que 

supere a expectativa dos clientes, sendo assim, uma empresa eficaz e comprometida com a qualidade e 

com seus clientes. 

Palavras-chave: Sistema de Gestão da Qualidade; Melhoria de processos, Qualidade de 

produtos e serviços.  
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                                               FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

                                                         De 10 a 14 de dezembro de 2018

UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE COMO INSTRUMENTO DE 

GESTÃO NAS EMPRESAS  

Letícia de Oliveira Roxo; Antônio Rogério da Rosa Ness 

 
Resumo: De vital importância para a saúde das organizações a gestão de qualidade visa proporcionas 

as empresas a agilidade e postura exigidas pelo mercado dinâmico e extremamente competitivo. Desta 

forma, as organizações buscam cada vez mais a melhoria contínua de seus produtos e processos, visando 

aprimorar seus produtos e serviços e assim garantir satisfação total ao cliente. Para proporcionar tal 

mudança os administradores valem-se da utilização de ferramentas gerenciais que possuem o 

poder de identificar a causa de vários problemas que ocorrem internamente nas organizações. 

O estudo tem por objetivo demonstrar a importância da aplicação das ferramentas de gestão da 

qualidade nas empresas visando a melhoria contínua. Como metodologia utilizou-se a Revisão 

de Literatura baseada em livros e artigos publicados nos últimos 5 anos. A pesquisa foi 

desenvolvida na Faculdade Anhanguera Pelotas no ano de 2018 pela acadêmica do curso de 

Engenharia de Produção. As ferramentas de gestão de qualidade configuram-se em instrumentos 

poderosos para análise e solução de problemas nas organizações, estas ferramentas oferecem uma visão 

profunda do que realmente acontece no meio empresarial identificando a causa de vários problemas, 

desta forma pode-se atacar a causa eliminando assim a repetição de problemas recorrentes. As várias 

ferramentas disponíveis enquadram-se a situações que ocorrem nas organizações de modo geral entre 

elas pode-se citar: Folha de Verificação, Gráfico de Pareto, Diagrama de Causa e Efeito, Histograma, 

Gráfico de Dispersão, Diagrama de Dispersão etc. Empresas que adotam padrões de qualidade total e 

melhoria contínua se destacam entre as demais, a utilização das ferramentas de gestão de qualidade são 

instrumentos que permitem aos gestores resolverem problemas que ocorrem nas organizações, baseados 

em diagnostico e análise, obtendo resultados positivos para suas empresas.  

 

Palavras-chave: Ferramentas da Qualidade; Melhoria contínua; Sistemas de Gestão da 

Qualidade.   
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