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PROGRAMA 
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Carga Horária: 60 horas 

Período: 2014/1 

 

1 – EMENTA: 

Estratégia e Desempenho de Operações. Redes de Suprimentos e Logística. Gestão de Projetos.  

 
2 - OBJETIVOS:  

Capacitar alunos com conhecimento atualizados relativos aos conceitos e técnicas relacionados 

aos conteúdos que são pouco abordados nas disciplinas obrigatórias de Gestão de Operações I e 

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

conteúdos estudados naquelas disciplinas.  

 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
UNIDADE 1 – ESTRATÉGIA E DESEMPENHO EM OPERAÇÕES 

O que é estratégia de operações - 1 
Desempenho de operações - 2 
Processo de estratégia em operações – Implementação -10 

 
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 - REDES DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA  

Gestão de relacionamentos - 3 
Gestão de risco na rede global de suprimentos -3 
Gestão da logística em redes globais -10 
Logística reversa e sustentabilidade -11 
 
 

 
4 - METODOLOGIA DE ENSINO: 

Aulas expositivas dialogadas com auxílio do quadro, slides, monografias, dissertações, artigos 

científicos e casos ilustrativos. Discussão de casos de ensino. Caso seja possível serão realizadas 

palestras com executivos da área de operações (vai depender da agenda deles) 
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5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Para verificação de aprendizagem serão feitas por meio de duas provas a um trabalho. O trabalho 

deverá ser feito com o conteúdo da unidade 2: GESTÃO DE PROJETOS, sendo feito em duplas. 

O trabalho terá obrigatoriamente que fazer uma pesquisa empírica, podendo ser uma pesquisa 

com questionário do tipo survey, ou uma descrição de um caso ou multi-casos em organizações 

privadas ou públicas. A nota semestral será MS = (N1 + N2 + N3)/3. 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, inclusive aqueles da unidade 2. 

P1: 07/05; P2: 23/07; Trabalho deverá ser entregue no dia 16/07. 

Os trabalhos devem ser entregues no mesmo formato indicado pela revista do PPGADM/UFES. 

Para baixar o modelo com as instruções acessar http://www.periodicos.ufes.br/ppgadm/index 

entrar na aba “sobre” depois na aba “submissões on line” e finalmente baixar o arquivo “Modelo 

para publicação”. NÃO HÁ NECESSIDADE DE FAZER O ABSTRACT. O trabalho não pode ter 

mais que 10 páginas. No lado esquerdo onde está a identificação da revista, os dados devem ser 

retirados deixando apenas o nome dos autores. Caso o trabalho esteja fora do formato serão 

descontados dois pontos na nota. 
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