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1 – EMENTA: 
 

A disciplina compreende a realização de estudos especiais em Administração 
da Produção de relevância para formação acadêmica do aluno em sua respectiva 
área de concentração de estudos. Estes estudos específicos visam permitir a 
permanente atualização na área, através de temas não contemplados em outras 
disciplinas. 
 
2 - OBJETIVOS: 
 

Capacitar alunos com conhecimento no desenvolvimento do parque industrial 
capixaba. Possibilitar uma análise crítica das estratégias de terceirização. 
Proporcionar o entendimento da gestão das redes organizacionais. Entender os 
conceitos de gestão de projetos.  
 
3 - METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

Aulas expositivas dialogadas com auxílio do quadro, transparências e estudo 
de casos. Uma visita técnica e/ou uma aula palestra com um prático da área de 
conhecimento. 
 
4 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 
 Nas duas provas será observada a capacidade dos alunos de desenvolver a 
formulação de problemas e a solução dos mesmos por meio de raciocínio lógico. 
Além disso, observa-se a capacidade de síntese e objetividade no desenvolvimento 
das questões conceituais.  
  
 No trabalho será observada a capacidade de desenvolver uma pesquisa 
empírica simples e de relatar, em formato científico, a pesquisa realizada.  
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 A apresentação serve apenas para divulgar para os outros alunos o trabalho 
desenvolvido e de corrigir eventuais distorções na língua falada. Entretanto, a 
apresentação não compõe a nota final.  
 
 Serão realizadas duas provas a P1 e a P2 e um Trabalho :  
 
 Todas as avaliações valem no máximo 10 pontos. As provas terão peso (0,4) 
cada uma e, o trabalho terá peso (0,2). O aluno que tiver pontuação total igual ou 
superior a 07 (sete) após o cálculo da média ponderada estará aprovado sem prova 
final, do contrário deverá se submeter a ela. A prova final será feita com o conteúdo 
total do semestre. 
 
 O trabalho será composto por um Relatório Parcial e um Relatório Final. O 
Relatório Parcial deverá ser entregue e apresentado uma aula antes da primeira 
prova, preenchido em conformidade com o formulário apresentado pelo professor. 
No Relatório Parcial deverão estar explícitos os nomes e contatos das pessoas que 
estão fornecendo as informações. O Relatório Final (com no máximo 08 páginas) 
contendo um diagnóstico detalhado  de um Sistema de Administração da Produção 
(ou parte dele)1 de uma Empresa Industrial . A estratégia metodológica será a 
Descrição do Caso, usando para isso um roteiro de entrevistas e /ou uma Pesquisa 
Documental realizados na empresa estudada .  A formatação do trabalho deverá 
seguir as normas do ENEGEP 2005, (www.abepro.org.br) e as citações e referências 
deverão seguir a NBR 6023 (caderno da biblioteca). 
 

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
Aula de Apresentação – Definição de Regras e Divisão dos Grupos para 

desenvolvimento do trabalho. Apresentação do Trabalho2-. 
 

Prova P1, Módulos: de um a oito.  

1. Apresentação e discussão de texto: Siqueira (2001) – Capítulo 1, p. 47-60.  
(o declínio do setor cafeeiro), e a reorientação da economia estadual. 

2. Apresentação e discussão de texto: Siqueira (2001) – Capítulo 3, p. 87-97. 
(os grandes projetos industriais - dinamismo de uma indústria urbana). 

3. Apresentação e discussão de texto: Siqueira (2001) – Capítulo 3, p. 113-122. 
(o crescimento econômico e a hegemonia do grande capital). 

4. Apresentação e discussão de texto: Wittman e Ramos (2004) – p. 193-215. 
(a responsabilidade social empresarial na gestão dos negócios no contexto 
dos processos econômico-organizacionais do desenvolvimento regional). 

5. Apresentação e discussão de texto: Lima (2002) – p.17-32. (trabalho flexível, 
terceirização e relocalização industrial). 

                                                 
1 A totalidade ou parte depende do tamanho e da complexidade da organização investigada. 
2 Os grupos deverão ser compostos por no máximo duas pessoas. 
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6. Apresentação e discussão de texto: Wittman e Ramos (2004) – p. 11-35. 
(Estruturas Organizacionais em redes e desenvolvimento regional: 
contextualização e complexidades). 

7. Apresentação e discussão de texto: Olave e Amato Neto (apud Amato Neto, 
2005) – Capítulo 5, p. 68-93. (A formação das redes de cooperação e 
clusters em países emergentes: uma alternativa para PMEs no Brasil). 

8. Apresentação e discussão de texto: Garcia e Motta (apud Amato Neto, 2005) 
– Capítulo 9, p. 131-146. (sistemas locais de produção e cadeias globais: 
uma análise integrada e aplicações na indústria brasileira). 

 

Prova P2, Módulos: de nove a onze.  

9. Administração da Cadeia de Suprimentos – Textos: Gaither cap. 14, 
Stevenson cap. 16, Davis cap. 11, Krajewski cap. 8. 

10. Sistemas Just-in-time - Textos: Stevenson cap. 15, Gaither cap. 13, Davis 
cap. 12 cap 20, Krajewski cap. 13.  

11. Gestão de Projetos - Textos: Stevenson cap. 9, Davis cap. 10, Corrêa cap. 9, 
Krajewski 03, Slack cap. 16. 

  
Seminário de Apresentação do Relatório Final do Tra balho.   
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