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PROGRAMA 
 
Disciplina: TÓPICOS AVANÇADOS I EM GESTÃO DE OPERAÇÕES Código: ADM 11024 
Professor: Hélio Zanquetto Filho  
Carga Horária: 60 horas 
Período: 2014/2 
 
1 – EMENTA: 

Casos de Ensino em Gestão de Operações. Artigos no tema Gestão de Operações. Gestão de 

Projetos.  

 
2 - OBJETIVOS:  

Capacitar alunos com conhecimento atualizados e aprofundado relativos aos conceitos e técnicas 

relacionados aos conteúdos discutidos nas disciplinas obrigatórias de Gestão de Operações I e II 

e de Gestão de Serviços. Assim, pretende-se discutir os temas que tenham como suporte os 

conteúdos estudados naquelas disciplinas.  

 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
UNIDADE 1 – DISCUSSÃO DOS CASOS DE ENSINO  
 
UNIDADE 2 - GESTÃO DE PROJETOS 

O que é projeto?,  -1 
Boas práticas de Gestão de Projetos -2  
Gestão do escopo do projeto -5 
Gestão de tempo do projeto -6 
Gestão de custos-7 
Gestão dos riscos -11 

 
UNIDADE 3 – APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS NA ÁREA DE GESTÃO DE OPERAÇÕES. 
 

 
 
4 - MÉTODO : 

Discussão de casos de ensino Aulas expositivas dialogadas com auxílio do quadro, slides, 

monografias, dissertações, artigos científicos e casos ilustrativos. Caso seja possível serão 

realizadas palestras com executivos da área de operações (vai depender da agenda deles) 

 
5 – AVALIAÇÃO: 

Para verificação de aprendizagem serão feitas por meio de avaliação dos casos de ensino, 

apresentação de um artigo científico na área de Gestão de Operações e uma prova.  

A – Nos casos de ensino além da qualidade conceitual da discussão apresentada no resultado 
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escrito será avaliada a participação dos alunos nos seus grupos de trabalho e nas discussões 

durante a seção geral (coletiva). Todas as atividades serão feitas em sala de aula em grupos de 

três alunos, caso o número de alunos não seja múltiplo de 3, serão formados alguns grupos de 2 

alunos. Não haverá possibilidade de produção da discussão dos casos remotamente, ou seja, não 

há possibilidade de reposição das discussões caso o aluno não esteja em sala de aula. Os 

trabalhos serão entregues em textos escritos de próprio punho. Apesar da entrega do caso ser em 

grupo, a nota será individual.   

B- Será feita também uma prova com o conteúdo da unidade 2. 

C- Apresentação de um artigo dentro do conteúdo de gestão de operações , escolhido pelo aluno, 

a partir da base scielo ou periódicos capes. O artigo deverá ser pesquisado pelo aluno submetido 

ao professor para que aprovação da sua seleção. Uma vez aprovado o aluno irá preparar a 

apresentação do mesmo. O aluno deve apresentar em tempo estimado de 30 minutos ficando 

outras 30 para a discussão do artigo. O calendário de apresentações será acordado com a turma. 

A nota semestral será MS = (Nota média CASOS x 2,5 + Nota a apresentação do artigo x 0,5 + 

Nota da prova)/4. Caso a MS seja maior ou igual a 7,0 (sete) o aluno está aprovado sem 

necessidade de prova final. Caso seja menor que 7,0 fará prova final. A prova final será de todo 

conteúdo. 

Prova: a data será ajustada de acordo com a cronograma 

Prova Final: 18/12. 

 
 
6 – VIAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR: 

Contato em sala de aula (este é o principal, dado que o curso é presencial), e-mail particular do 

professor, telefone da sala do professor e portal do professor. 

 
7 – BIBLIOGRAFIA: 
 

7.1-BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Carvalho, M. M.; Rabechini Jr, R. Fundamentos em Gestão de Projetos: Construindo 
Competências para Gerenciar Projetos. São Paulo: Editora Atlas, 3ª edição, 2011 

 

Casos de Ensino 

1-Caso de ensino ESPM EXAME COINPAR dist de moveis 

2-caso de ensino ESPM EXAME CONFLITO DE CANAL 

3-Caso de ensino ESPM EXAME Transportadora ABC 

4-Caso de ensino ESPM EXAME zenite distribuidora 

5-Caso de ensino ESPM EXAME_HABIBS 

6-caso de ensino ESPM EXAME_XYZ Embalagens 

7-caso de ensino fabrica de lubrificantes RAC V8 N3 2004 

8-caso de ensino sobre demanda 
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9-Caso ESPM Distrib Medicam Panarello (1) 

10-Caso Perdigão ESPM 

11-caso_banco_de_sangue_scm 

12-caso_electros_capacidade 

13-caso_genexis_scm_portugues 

14-caso_gm_brasil_scm 

 

Base de dados para busca dos artigos 

http://www.scielo.org/php/index.php 

http://www-periodicos-capes-gov-br.ez43.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome 

 
7.2 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 


