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Processo seletivo aberto
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SUA CARREIRA NUNCA
PRECISOU TANTO DE UM

MESTRADO
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Um
programa
de Mestrado

ESTRADO

para você

O programa de Mestrado em Engenharia e Gestão de
Processos e Sistemas caracteriza-se pela modernidade
de suas disciplinas, de caráter multidisciplinar, que se
integram em áreas de conhecimento de ampla demanda
pelo Mercado e por Instituições de Ensino e de Pesquisa.
Uma dessas áreas é a sua!

Mas, nosso programa se propõe a muito mais: a lhe dar
um ambiente que favoreça sua transformação em um
profissional competente, consciente e com excelentes
bases nas áreas de Engenharia, Gestão, ou em ambas.
Você aprenderá uma variedade de conceitos que envolvem
Dinâmica e Otimização de Sistemas e Processos, com
vertentes de Gestão e de Engenharia ligadas a técnicas de
ciências da decisão, com disciplinas de gestão de projetos.

O nosso programa é para você que deseja se destacar em
seu ambiente profissional; que busca por um programa cujos
benchmarks são as universidades mais bem qualificadas e
que deseja interagir com nosso corpo docente, competente,
que publica artigos internacionais e interage continuamente
com empresas brasileiras.

Nosso programa tem por objetivo modificar o modelo
mental clássico de gestores e engenheiros por meio do
ensino e aplicação de modelos atuais, holísticos, usados nas
Universidades e Empresas de primeira linha.
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Um programa de Mestrado
de excelência
O título de Mestre normalmente leva a uma ascensão profissional e
ao reconhecimento no meio empresarial e acadêmico. Mas, mais do
que isso, significa a realização de um sonho. Um sonho que, para ser
alcançado, requer dedicação e estudo. Um trabalho desafiante, encorajador, que deixa seu antigo perfil para trás, pois seu trabalho proporciona resultados de expressão profissional e pessoal.

O Programa de Mestrado em Engenharia e Gestão de Processos e
Sistemas é o único do Brasil que alia gestão com engenharia, por meio
de uma programação multidisciplinar. Ele oferece opções de aprofundamento tecnológico e científico que lhe permitirão projetar sistemas
e equipamentos de sua especialidade e utilizar em sua empresa os
últimos conhecimentos da sua área em Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação. Tudo isso, com o suporte de um corpo docente renomado,
formado por professores com grande experiência acadêmica nacional e internacional.

Em resumo, o nosso Programa lhe oferece:
•

Corpo docente renomado, composto por Doutores e PhDs;

•

Estudo de alto nível para que você possa efetuar e desenvolver
projetos reais que envolvam processos, sistemas e equipamentos
industriais, ao mesmo tempo que o prepara para atuar nos diversos campos gerenciais;

•

Aprofundamento tecnológico e científico;

•

Aplicações em P&D (Pesquisa aplicada e Desenvolvimento);

•

Programa multidisciplinar
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CONHEÇA
O CURSO
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Área de Concentração:
A área de concentração caracteriza-se por salientar a utilização de técnicas multidisciplinares avançadas de modelagem, simulação dinâmica e
gestão de projetos para resolver problemas industriais e de empresas de
prestação de serviços, logística e outras. Engenheiros e profissionais de
Ciências Sociais Aplicadas devem saber utilizar com maestria, técnicas
quantitativas e qualitativas eficientes para resolver os desafiantes problemas do mundo moderno. A matriz curricular do programa permite ao
profissional descobrir e adaptar suas preferências e capacidades em
áreas diferentes e necessárias em projetos e análises complexas que
deverão encontrar em sua carreira.

São tratados, como integrados e necessários, os aspectos de aumento
eficiente de produtividade, gestão da inovação tecnológica e do conhecimento, eficiência energética em processos, mitigação de impactos
ambientais, gestão financeira, logística e respeito a condições de sustentabilidade como definidas pela ONU (Organização das Nações Unidas).

Linhas de Pesquisa
Engenharia e Gestão de Processos e Sistemas
As linhas de pesquisa propostas têm múltiplas aplicações profissionais,
profissionais, ao mesmo tempo em que permitem uma visão dos principais problemas existentes nas
empresas de processos e de serviços.
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1. Engenharia de Processos e Sistemas
- Esta linha de pesquisa visa a utilização de diferentes técnicas de modelagem e otimização aplicadas
a atividades desafiantes de engenharia, por meio de modelagem quantitativa de processos e sistemas.

- Assim, serão analisados processos de engenharias química e agrícola (operações unitárias, secagem,
dinâmica do meio ambiente), usos de fontes alternativas ou clássicas de energia, simulação de processos energéticos, tratamento térmico e análise de sistemas de produção.
Oferece possibilidade de dissertação em:

Pesquisa Operacional e Logística, Engenharia Agroindustrial, Secagem de Grãos e Alimentos, Engenharia de Energia, Controle e Automação, Simulação de Processos, Engenharia Ambiental,
Gestão Dinâmica de Projetos, dentre outros.
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2. Gestão de Processos, Sistemas e Projetos
- O objetivo desta linha de pesquisa é desenvolver as habilidades de analisar, simular e otimizar,
de forma qualitativa e quantitativa, problemas empresariais. Dá-se ênfase a Gestão de Processos de Negócios (Business Process), Gestão de Sistemas de Informação e de Sistemas Empresariais, Ambientais, Econômicos e Sociais.

- Visa também analisar os impactos da implantação de inovações tecnológicas, de forma a maximizar o valor social e acionário das empresas. Oferece possibilidade de dissertação em:

Gestão de Projetos, Ecologia Industrial, Gestão da Energia, Logística Empresarial, Gestão
Agroindustrial, Gestão da Inovação Tecnológica, dentre outros.

Objetivos do Mestrado
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• Habilitar profissionais em técnicas qualitativas e quantitativas modernas
associadas à Engenharia e à Gestão de Processos e Sistemas;

• Formar profissionais que possam contribuir, pronta e efetivamente, para o
desenvolvimento das empresas, indústrias e estabelecimentos de ensino
tecnológico/científico;

• Oferecer um curso com disciplinas modernas, baseado nos melhores programas
do país e do exterior e, principalmente, nas necessidades das empresas;

• Permitir aos seus alunos uma experiência acadêmico-profissional através de
análises de situações reais das empresas de prestação de serviço e indústrias
por meio de trabalhos, projetos de disciplinas e de conclusão de curso;

• Incentivar a produção científica e tecnológica em Engenharia e Gestão de
Processos e Sistemas em revistas técnicas e/ou científicas e em congressos
nacionais e internacionais;

• Consolidar uma formação ética dos profissionais de Engenharia e Gestão de
Processos e Sistemas por meio dos conceitos de sustentabilidade, definidos
pela ONU, ou seja, dos aspectos ambientais, sociais, econômicos e culturais;

• Fomentar a inovação tecnológica em modelos de negócios, por meio da
produção e aplicação do conhecimento científico e do estabelecimento de
parcerias de valor entre academia, governo e empresas.
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Possíveis Tópicos para
Dissertação de Mestrado
10. Engenharia Agroindustrial

1. Gestão de Projetos

11. Engenharia e Gestão de Energia

2. Engenharia de Processos
3. Pesquisa Operacional e Logística
4. Gestão Sustentável de Processos e Sistemas
5. Ecologia Industrial

12. Modelagem de Sistemas Ambientais
13. Engenharia de Processos de Negócios
14. Gestão de Processos de Negócios
15. Gestão do Conhecimento

6. Engenharia Financeira

16. Governança, Risco e Compliance (GRC)

7. Secagem Industrial
8. Gestão de Inovações Sustentáveis
9. Modelagem e Simulação de Processos

17. Indústria 4.0
18. Tomada de Decisão e Inteligência dos Negócios

Defesa da Dissertação
Para a defesa da dissertação o aluno deverá ter cursado todas as
disciplinas obrigatórias e mais seis disciplinas optativas. As disciplinas
obrigatórias totalizam 15 créditos. As disciplinas optativas são disciplinas
de 2 créditos, cada. Assim, 6 disciplinas equivalem a 12 créditos.

Prazo de conclusão 24 meses.

Disciplinas obrigatórias
1. Modelagem e Dinâmica de Sistemas
2. Tópicos de Cálculo para Engenharia e Gestão
3. Estatística Aplicada
4. Seminário
5. Pesquisa (Dissertação)

Disciplinas para as Linhas de Pesquisas
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Créditos de disciplinas: 27 + Créditos da dissertação: 3
Total de créditos do Mestrado: 30

Acesse nosso Banco de
Dissertações
ietec.com.br
Professores Doutores com
expêriencia nacional e
internacional.

Processo Seletivo Online
1.
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Primeira etapa

Esta etapa é eliminatória e consiste em 3 provas:
Expressão escrita - o candidato deverá demonstrar domínio da língua portuguesa e
capacidade de argumentação e expressão.
Prova de inglês - o candidato deverá demonstrar capacidade de compreensão de textos na
língua inglesa em áreas afins às do mestrado. Esta prova poderá ter questões de múltipla
escolha e questões dissertativas. As questões dissertativas deverão ser respondidas em
português.
Prova de raciocínio lógico, analítico e quantitativo – esta prova é de múltipla escolha e visa
avaliar os três tipos de raciocínios, definidos abaixo:
•

Raciocínio lógico – capacidade de deduzir a partir de premissas, de
determinar a regra a partir de exemplos e de determinar a premissa a
partir do conhecimento da conclusão e da regra.

•

Raciocínio analítico – capacidade de avaliar suposições e argumentos. As
questões não requerem conhecimento prévio do assunto tratado.

•

Raciocínio quantitativo – capacidade de avaliar conhecimentos básicos
relacionados ao raciocínio e ao cálculo matemático necessários à
análise quantitativa de problemas de Engenharia e Gestão. Este teste
compreende comparações quantitativas e solução de problemas. Não há
uma bibliografia específica sugerida.
Tempo de duração total: 2 horas.
Número de vagas disponíveis: 30

2. Segunda etapa
Classificatória - Avaliação do Currículo e Entrevista
- Os aspectos analisados no currículo serão a produção científica e/ou a experiência
profissional comprovadas.
- Na entrevista, os aspectos avaliados serão a capacidade de expressão verbal, o interesse
e a disponibilidade do candidato, a adequação das expectativas do candidato às linhas de
pesquisa do mestrado e possibilidade de orientação.

Horário: As disciplinas serão ofertadas aos sábados de 8h30 às 17h20.

Documentos para a matrícula
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1. Ficha de Inscrição aprovada pela Diretoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão;
2. Comprovante do pagamento da taxa de matrícula;
3. 01 foto 3x4;
4. Currículo atualizado assinado;
5. Cópia autenticada em cartório do Diploma de conclusão do curso de graduação, expedido por
estabelecimento oficial;
6. Cópia simples do Histórico Escolar do curso de graduação;
7. Cópia simples da Certidão de Nascimento ou Casamento;
8. Cópia simples da Cédula de Identidade e CPF;
9. Cópia simples do Título de Eleitor e comprovante da última votação ou cópia do Título de
Eleitor e comprovante de situação Regular;
10. Cópia simples do documento que comprove estar em dia com as obrigações militares*;

*O candidato estrangeiro deverá entregar cópias dos documentos exigidos pela legislação específica.”

Perfil do Egresso
O perfil esperado do egresso é de um profissional que saiba lidar com a concepção, operação,
otimização e controle de uma vasta gama de processos empregados nas diversas atividades industriais e de serviços O programa permite a formação de um profissional apto a atender suas
necessidades profissionais e pessoais e as necessidades do mercado de trabalho.
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Espera-se que o egresso tenha visão integrada e interdisciplinar, que abranja questões relacionadas com o desenvolvimento, implantação, manutenção e atualização de sistemas complexos associados a engenharia e gestão de processos e sistemas.

O Curso de Mestrado foi desenvolvido com foco na multidisciplinaridade, proporcionando uma
educação avançada em teoria e prática de engenharia e gestão de processos e sistemas para graduados em geral. Por ser um curso de pós-graduação stricto sensu é muito procurado por quem
deseja seguir carreira acadêmica. Porém, cada vez mais, tem sido frequente a busca de executivos
com esse tipo de formação.

Os campos de atuação dos mestrandos do Ietec também são diversificados, englobando desde
as áreas de engenharia até administração e saúde. Outro ponto agrega valor é que a idade média
dos titulados que gira em torno de 38 anos, enquanto que a média nacional é de 32 anos, segundo
dados do “Estudo da demografia da base técnico cientifica brasileira 2015” – estudo mais recente
realizado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE).

Cargo dos participantes

Pesquisa realizada pelo Ietec 2020
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Formação Acadêmica dos Participantes

Pesquisa realizada pelo Ietec 2020

Faixa Etária dos Mestrandos

Atividade Econômica

Pesquisa realizada pelo Ietec 2020
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Feedback de nossos ex-alunos do Mestrado

“

Quando jovem decidi cursar Ciência da Computação, pois pretendia desenvolver uma visão completa

daquela área. Graduado, cursei ainda três diferentes MBAs, buscando complementar a visão como
especialista. Após alguns bons anos de experiência entendi que precisava diversificar a forma como
buscava novos conhecimentos e o mestrado mostrou-se a opção ideal. No Ietec (grata surpresa), além
de uma grade inteligente e contemporânea de matérias, os alunos convivem com professores de 1ª
grandeza, qualificados e com histórico acadêmico ímpar (sendo a maioria pós PhD), e ainda, com grande
experiência profissional, criando real valor ao mesclar o embasamento teórico com a prática adotada

IETEC - Campus Savassi

nas grandes e médias e empresas.

”

Rudy Mendes Cordeiro, formado em Ciência da Computação e Diretor de TI do Banco BS2.

“

Muitas pessoas acham que o mestrado é voltado apenas para o meio acadêmico. E eu, como

engenheiro e atuante em uma organização multinacional, digo com propriedade que isso
não procede. O mestrado, na verdade, é um meio de você aprofundar seus conhecimentos
com metodologias robustas. É uma forma de fazer ciência aplicada à prática de forma
lógica e com um raciocínio muito bem embasado.

”

Carlos de Alvarenga Drummond, Engenheiro Mecânico e Gerente de Divisão da Sankyu S.A.
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EQUIPE

TÉCNICA
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O IETEC
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Sobre o IETEC

Desde 1987, o Instituto de Educação Tecnológica investe no que sabe fazer de melhor:
promover o desenvolvimento do ser humano
através da educação tecnológica continuada,
possibilitando a melhoria da gestão
Tendo como premissa essa busca pelo que

nas organizações.

há de mais relevante para a capacitação dos
profissionais, a instituição criou, em 1991, o
primeiro curso de pós-graduação
em Engenharia Ambiental.
Anos mais tarde, em 2007, o Ietec se torna a
primeira instituição de Minas Gerais credenciada internacionalmente pelo PMI® (Project
management Institute) como Global Registered Education Provider.

São esses mais de 30 anos de história e expertise que fazem do Ietec referência quando o
assunto é educação continuada.

IETEC

Jeito IETEC de ensinar

- A instituição é referência em educação tecnológica e provedora de conhecimento em diversas especialidades, o que possibilita a obtenção de resultados concretos para o desenvolvimento das carreiras e dos negócios. Sua
credibilidade se reﬂete no corpo técnico, composto por uma equipe multidisciplinar de professores e coordenadores com sólida formação acadêmica
e ampla experiência de mercado.

- Nossa proposta educacional tem o objetivo de promover o desenvolvimento do ser humano através da educação tecnológica continuada, possibilitando a melhoria da gestão nas organizações. Nosso estudante tem um papel
central e ativo, atuando como protagonista do seu aprendizado.

- Construímos junto com os profissionais e empreendedores, eternos estudantes, o conhecimento que eles precisam para resolver problemas, encontrar soluções, entregar resultados, e vencer os desafios de hoje.

- Cidadania, responsabilidade social e respeito ao meio ambiente são valores que a instituição promove em tudo o que pratica e ensina.
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“Através do estudo eu adquiro informação,
e através da informação eu adquiro
conhecimento; e o conhecimento me permite
agir com liberdade, enquanto outros o fazem
pelo medo.”

Aristóteles

