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1- EMENTA 

Estudo de relevância para a formação acadêmica do aluno em sua respectiva área de 

concentração de estudos. Estes estudos específicos visam a permitir a permanente atualização 

na área, através de temas não contemplados em outras disciplinas. 

 

2- OBJETIVOS 

Ao final da disciplina, espera-se que os alunos estejam aptos a conhecer avanços recentes da 

gestão de operações na Europa, estimar a demanda, custos de produção e logística para 

estabelecer estratégias de produção e logística. 

 

3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1 – Aula de Apresentação dos alunos e professor, definição de regras. Apresentação do 

programa da disciplina, objetivos, estratégias, conteúdo, bibliografia e sistema de avaliação. 

 

2 – Riqueza das redes: cooperação. O que o dinheiro não compra (Michael Sandel). 

 

3 – Estratégia de produção. Planejamento Estratégico de Operações. Estratégias corporativas 

(Negócio, Missão, Visão, Valores) x estratégias funcionais x estratégias de produção. 

Produção - elo faltante (missing link) na estratégia corporativa. Análise do macro e do 

microambiente de mercado.  

 

4 – Estratégia de Inovação tecnológica: ciclo de vida do produto. Curva S. Qualidade: oito 

dimensões. Estratégias de produção e objetivos de desempenho da produção: qualidade, 

rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. Objetivos qualificadores e ganhadores de pedido. 

 

5 – Métodos de estimativa de demanda: séries temporais, regressão linear, variação temporal 

da demanda. 

 

6 – Teoria das filas: gestão da capacidade em serviços. 



 

 

7 – Logística internacional. Sustentabilidade da logística. 

 

8 – Custos de produção e de logística. Cálculo de tarifas e pedágio. Exemplo: 3ª Ponte, entre 

Vitória e Vila Velha.  

 

9 – Modalidades de Licitação: pregão eletrônico, tomada de preço, termos de referência. 

 

10 – O que os livros não contam (ou na prática a teoria é outra)? 

 

4 - METODOLOGIA 

 

Aulas expositivas dialogadas com auxílio do quadro, transparências e estudo de casos. Uma 

visita técnica e/ou uma aula palestra com um prático da área de conhecimento. O material de 

apoio à disciplina estará disponível na Internet, no Ambiente Virtual de Aprendizagem no 

endereço http://ava.ufes.br/, inclusive as orientações para os trabalhos. Os alunos devem 

acessar o endereço http://ava.ufes.br/ e fazer o cadastro do seu nome de usuário e sua senha, 

uma única vez. Uma vez cadastrados podem usar a página http://ava.ufes.br// e clicar na 

página Tópicos Especiais em Administração da Produção, sob o nome do Prof. Duarte na guia 

Graduação presencial, onde devem fazer login e usar a senha teaprod para acessar a página da 

disciplina. 

 

5 - AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados através de 2 trabalhos de pesquisa e pela sua participação em sala de 

aula. O total da nota do semestre é de 10,0 pontos (100%). Poderão ser aplicadas provas 

surpresa, caso o desempenho da turma e a participação e colaboração dos alunos para o 

andamento dos trabalhos da disciplina não sejam considerados os mais adequados, a critério 

do professor.  

Os pontos serão divididos como segue:  

N1 – Nota obtida no 1º trabalho de pesquisa multiplicado pelo peso 0,5. 

N2 – Nota obtida no 2º trabalho de pesquisa multiplicado pelo peso 0,5. 

Média = (N1 + N2). 

Situação Final: se a Média for > 7,0 o aluno estará aprovado, se não deverá prestar uma prova 

final. 

 

Nas apresentações dos dois trabalho de pesquisa será observada a capacidade dos alunos de 

desenvolver a formulação de problemas e a solução dos mesmos por meio de raciocínio 

lógico. Além disso, observar-se-á a capacidade de síntese e objetividade no desenvolvimento 

das questões conceituais. Os trabalhos poderão ser desenvolvidos em grupo de, no máximo, 3 

alunos. 

 

As datas das apresentações dos trabalhos de pesquisa serão: 

1º trabalho de pesquisa: .  

2º trabalho de pesquisa:  de  de 2015 ( feira). 

Prova final:  de  de 2015 ( feira). 

 

ATENÇÃO: 

O aluno deve estar presente, no mínimo, em 75% das aulas. Vale ressaltar que os alunos que 

não comparecerem a, pelo menos, 75% das aulas serão reprovados por falta 



independentemente dos resultados obtidos em outros quesitos do processo de avaliação, 

ressalvados os casos previstos pelas normas da UFES.  

É de total responsabilidade de o aluno acompanhar sua frequência. É permitida a ausência em 

até 25% (vinte e cinco por cento) das aulas da disciplina, ou seja, o equivalente a 15 faltas (ou 

7 aulas e meia de 2 horas de duração) para uma carga horária de 60 horas-aula (30 encontros 

de 2 horas), embora não seja aconselhável a ausência.  

Caso seja necessário e naqueles casos previstos em lei, o aluno deverá procurar a Pró-Reitoria 

de Graduação para solicitar amparo legal às suas atividades discentes. O professor da 

disciplina não aceitará nenhum tipo de atestado para compensar ou justificar faltas. 

 

6 – VIAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR: 

 

Para comunicar-se com o professor Duarte os alunos poderão utilizar o e-mail 

duartesrf@gmail.com ou poderão procurá-lo, presencialmente, fora do horário das aulas, na 

sala 41, no horário das 16 às 18 horas, nas segundas e quartas feiras. 

O professor divulgará as notas da disciplina através da página da disciplina na Internet. 
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