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PROGRAMA 
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1 – EMENTA: 
 

A disciplina compreende a realização de estudos especiais em administração da 
produção de relevância para a 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 complementados em outras disciplinas. 
 
 
2. OBJETIVOS: 
  

Aqueles que atuam no setor de serviços necessitam cada vez mais encontrar 
alternativas criativas e concretas para a melhoria constante e sistemática da 
qualidade e produtividade das organizações onde desempenham suas atividades. A 
uma constante busca para solucionar de maneira clara e lúcida, visualizando a 
totalidade dos problemas atinentes as áreas, com técnicas e métodos que podem 
promover uma melhoria contínua garantindo assim, a geração de um diferencial 
competitivo para suas empresas. 
 
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

• Uma análise histórica do fordismo e do toyotismo. 
• Gestão da produção e gestão de pessoas no fordismo e no tayotismo. 
• Análise financeira na Administração da produção e o sistema MRP. 
• Reestruturação produtiva. 
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4 - METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

Aulas expositivas; Discussões e debates sobre os temas propostos; 
Apresentação de casos; Palestras. 
 
5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

Será feita com base nas provas, exercícios e trabalhos individuais e em grupo, 
trabalhos práticos, freqüência e participação construtiva em todas as atividades. 
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