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Objetivos 

A disciplina tem como objetivo criar condições para que os alunos: (i) adquiram uma compreensão abrangente da área 

de Gestão de operações e aprofundem suas percepções e posicionamentos em relação à área e suas relações com as 

demais áreas das organizações; (ii) entendam e analisem a dinâmica das mudanças que vêm ocorrendo nos sistemas de 

produção; (iii) reflitam sobre o contexto das funções da área de Gestão de Operações e sua relação com os trabalhos 

que pretendem realizar como dissertação. 

 

Metodologia Adotada 

Aulas expositivas, seminários com discussões conceituais e estudo de caso. 

 

Recursos necessários 

Quadro, flipchart, computador com multimídia. 

 

Programa para 12 semanas 

- A função da Gestão da Produção e Operações 

- Tipos de Sistemas de Produção 

- Objetivos Estratégicos da Produção 

- Histórico da Gestão da Produção 

- Projeto em Gestão da Produção: projeto do produto e do serviço, arranjo físico, projeto e organização do 

trabalho 

- Sistemas e modelos de Gestão da Produção: modelo baseado no MRP, O modelo Toyota (Lean Production), 

Produção em Massa, Paradigmas da Produção responsiva, customização em massa e ágil 

- Introdução à Qualidade e Gestão da Qualidade 

- Melhoria da qualidade na produção: métodos e medição de desempenho 

 

Método de Avaliação  

Participação + Seminário + Trabalho final 
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