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PROGRAMA 

 
Disciplina: ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO Código: ADM - 02184 

Professor: Hélio Zanquetto Filho  

Carga Horária: 60 horas 

Período: 2015/2 (matutino) 

 
1 – EMENTA: 
Perspectiva Histórica da Produção. Estratégia em Produção. A Função de 
Produção. Métodos Analíticos Aplicados à Produção. Projeto de Produção e 
Planejamento de Processos. Localização de Plantas Industriais. Arranjo Físico. O 
Planejamento de Tarefas e Métodos de Trabalho. Padrões de Produção e 
Medição do Trabalho. Planos e Programas Integrados de Produção. 
Planejamento, Programação e Controle de Produção (PCP). Gestão da 
Qualidade. Processos Produtivos e o Meio Ambiente. 
 
2 - OBJETIVOS:  
Capacitar alunos com conhecimento de Técnicas e Métodos na área de gestão de 
operações.   
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Aula de Apresentação – Definição de Regras 

 
1. Introdução e Evolução Histórica da Gestão de Produção e Operações 
2. Estratégia de Produção e Operações 
3. Redes de Operações na Cadeia de Valor 
4. Pacotes de Valor Gerados e Entregues pelas Operações 
5. Medidas e Avaliação de Desempenho em Produção e Operações 
6. Projeto do Produto e Seleção de Processos (Bens e Serviços) 
7. Localização e Arranjo Físico 
8. Capacidade Produtiva  
 

 
4 - METODOLOGIA DE ENSINO: 
Aulas expositivas dialogadas com auxílio do quadro, recursos multimídia, casos 
ilustrativos, artigos científicos sobre temas transversais (produção mais limpa,  
green supply chain, gestão de risco na cadeia de suprimentos).  
As atividades serão realizadas em sala de aula e em todas as aulas. Serão 
formados grupos (às 9 horas e 10 minutos) de, no máximo, três alunos. Não 
existe permissão para os alunos ficarem esperando os colegas atrasados, ou 
seja, se iniciarem as atividades em dois componentes, aquele aluno que chegar 
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atrasado não poderá compor este grupo, devendo iniciar a atividade 
individualmente ou com outros alunos que chegarem atrasados. Caso o aluno 
saia antes do fim da atividade sua nota será descontada em 50%. Os alunos 
deverão alternar sua participação nos grupos, não sendo possível a formação de 
um grupo único durante o período. Os alunos terão uma hora para 
desenvolvimento do primeiro momento da atividade, entregando o resultado ao 
professor. Após será feita uma discussão com a turma completa sobre o assunto. 
Encerrada a discussão os grupos terão a possibilidade de fazer os ajustes que 
considerarem necessários na avaliação. Os trabalhos serão feito de próprio punho 
e é desejável que o texto não seja maior que 25 linhas. A nota será para o grupo.  

 
 
5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

5.1- Serão realizados três testes, T1, T2 e T3. Sendo que cada teste será 
(INDIVIDUAL) de um único capítulo a ser selecionado.  

Nos testes será observada a capacidade do aluno para desenvolver a formulação 
de problemas e a solução dos mesmos por meio de raciocínio lógico. Além disso, 
será considerada a capacidade de síntese e objetividade no desenvolvimento das 
questões conceituais. 

5.2- Será feito um seminário (DUPLA). Os alunos deverão selecionar no google 
acadêmico, periódicos capes ou nos sites dos eventos (enanpad, enegep e 
outros) artigos científicos em português para a discussão, em sala de aula. Cada 
grupo deverá selecionar dois artigos e enviar ao professor, sendo que este irá 
selecionar uma para leitura da turma e apresentação pelo grupo. Nos artigos 
deverão ser sobre os temas transversais citados anteriormente, podendo se em 
outro tema, desde que seja um tema transversal. Os artigos deverão ser 
entregues para a escolha do professor até o dia 29/10/2015 e apresentados nas 
datas estabelecidas. Será avaliada a capacidade da dupla para explicar o artigo 
lido. 

5.3- serão realizadas atividades avaliativas (TRIOS) em todas as aulas que não 
haja teste ou seminário. A previsão é a realização de 28 atividades avaliativas, 
sendo descartadas as piores notas (em torno de 25% do total do número de 
atividades). Exemplo: 28 atividades realizadas, serão descartas as 7 piores notas.   

A média semestral será calculada com a seguinte fórmula: MT (média os testes); 
MA (média das atividades); NS nota do seminário. 

MS = (MT*2 + MA*2 + NS) 

          5 
 
Alunos com MS >= 7,0 estão dispensados da prova final. Consequentemente, 
alunos com notas < 7,0 farão prova final. 
 

DATAS 
Os artigos deverão ser entregues para a escolha do professor até o dia 
29/10/2015 
TESTES: datas a serem definidas. 
PROVA FINAL=8/12. 
APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO = 26/11, 01/12 e 03/12 
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Regimento Geral da UFES “Art. 116. Será considerado inabilitado o aluno que: I. Obtiver 

crédito-nota inferior a 5 (cinco) nas disciplinas dos cursos de graduação, e inferior a 6 

(seis) nas disciplinas dos cursos de pós-graduação; II. Comparecer a menos de 75% das 

atividades escolares.” “Art. 109. Ressalvada a hipótese contida no Parágrafo Único deste 

artigo, além dos trabalhos escolares previstos no artigo anterior, haverá, no fim do 

período letivo, em cada disciplina, uma verificação final, abrangendo o programa 

lecionado. Parágrafo único. Ficarão dispensados da referida verificação final apenas os 

alunos que obtiverem média igual ou superior a 7 (sete) nos mencionados trabalhos.” 

 
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 (zanquetto@gmail.com), telefone da sala do professor e portal do 

professor. 

Acesso alternativo ao material (google drive):  https://www.google.com/intl/pt-BR/drive/ 

usuário: 2015admprod@gmail.com 

senha: admprod123 
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