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PROGRAMA 

 
 
Disciplina:  
Tópicos Especiais em Administração da Produção 

Código:  
ADM - 02206 

Professor: José Encarnação   
Carga Horária:  60 horas  
Período:  2000/2 
 
 
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: 
  

• Compreender a evolução histórica dos modelos de gestão da produção. 
• Identificar e analisar criticamente a relação capital x trabalho no fordismo e na 

acumulação flexível. 
• Identificar e analisar os alicerces do binômio fordismo/ Keneysianismo, sua 

crise e a hegemonia da acumulação flexível e do neoliberalismo. 
• Utilizar a experiência da indústria automobilística brasileira para abordar 

questões referentes ao Sistema Toyota de Produção, localização de novas 
fábricas e o “perfil ideal” do trabalhador. 

 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

• Gestão da produção e gestão de pessoas no fordismo e no tayotismo. 
• Análise financeira na Administração da produção e o sistema MRP. 
• Reestruturação produtiva. 
• A experiência da indústria automobilística brasileira para abordar questões 

referentes ao Sistema Toyota de Produção, localização de novas fábricas e o 
“perfil ideal” do trabalhador. 
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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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