Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Curitiba

Programa

Disciplina
[ 003] - (PPGEM) Programa De Pós-Graduação Em Engenharia Mecânica E
De Materiais

Código

EDN58

Ementa em
português

Revisão da literatura e estudo bibliométrico sobre os seguintes temas:
modelagem baseada em agentes; mineração e analítica de dados;
manufatura, computação em nuvem; engenharia colaborativa; engenharia
de
sistemas
complexos;
industrialização
abrangente;
engenharia
simultânea; modelagem, análise e engenharia de custos; métodos e
ferramentas de apoio à decisão; automação de projetos; integração em
projetos; métodos e ferramentas de apoio a projetos; manufatura digital;
"mock-up" digital; análise de fim de vida; engenharia para sustentabilidade;
compartilhamento
de
conhecimento
de
engenharia;
integração,
interoperabilidade,
rastreabilidade
e
transparência
em
sistemas
corporativos; gestão de propriedade intelectual; engenharia baseada em
conhecimento; pensamento lean aplicado a engenharia e gerenciamento;
avaliação de ciclo de vida; manutenção e engenharia "through-life";
desenvolvimento de empresas baseado em modelos; otimização
multidisciplinar de projetos; inovação aberta; otimização de operações de
engenharia; gestão de ciclo de vida de produto; engenharia de requisitos;
engenharia reversa; análise de risco; segurança; apoio a serviço; sistemas
sociotécnicos; análise estocástica; colaboração em cadeias de suprimentos;
engenharia de valor; gestão de variabilidade.
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