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PROGRAMA 
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1 – EMENTA: 
 

A função da produção. Métodos analíticos aplicados em produção e operações. 
Projeto de produção e planejamento de processos. Localização das fábricas. Arranjo 
físico de equipamento e departamentos. O planejamento de tarefas e métodos de 
trabalho. Planos e programas integrados de produção. Programação e controle de 
operações. Controle de qualidade. 
 
2 - OBJETIVOS: 
 

• Compreender a função da produção , identificando estratégias para criar gestão 
da produção favorável ao desenvolvimento das organizações e das pessoas. 

• Entender os métodos analíticos para aplicálos em produção e operações. 
• Identificar o tipo de arranjo físico e departamentalização visando gerenciar as 

atividades de produção. 
• Compreender o processo de padrões de produção e medição do trabalho. 
• Identificar planos e programas integrados de produção. 
• Aplicar programas de controle de operações e de qualidade. 

 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

3.1.ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO: 
 
• Objetivos da administração da produção. 
• Modelo de transformação. 
• Tipos de operações de produção. 
• Atividades da administração da produção. 
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3.2.ESTRATÉGIAS DE PRODUÇÃO: 
 
• Conteúdo e processo da estratégia de produção. 
• Prioridades de objetivos de desempenho. 
• Áreas de decisão da estratégia de operações. 
 
3.3.PROJETO EM GESTÃO DE PRODUÇÃO: 
 
• Definição de projeto. 
• Simulação do projeto. 
• Tipos de processos em Manufatura e serviços. 
• Projeto de produtos e serviços. 
 
3.4.REDE DE OPERAÇÕES PRODUTIVAS: 
 
• Perspectiva da rede. 
• Integração Vertical. 
• Localização. 
 
3.5.PLANEJAMENTO, CONTROLE E PROGRAMAÇÃO: 
 
• Planejamento e Controle. 
• Demanda e Fornecimento. 
• Programação 

 
4 –  METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

• Exposição dialogada com uso de transparências, vídeos e desenvolvimento de 
exercícios de fixação; 

• Análise e interpretação de textos (livros, revistas e jornais) pelos alunos; 
• Apresentação de trabalhos e pesquisas preparados pelos alunos; 
• Debates e dinâmicas de grupo. 

 
5 -  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

Serão aplicadas três provas. A média final será obtida através da média aritmética 
simples das provas. 
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