
 
PLANO DE CURSO 

DISCIPLINA: GESTÃO DE OPERAÇÕES       PERÍODO: 4 º PERÍODO 
 

TOTAL DE ENCONTROS: 15 SEMANAS 
 
 

Semana 
Conteúdos/ 

Matéria 
Categorias/ Questões Tipo de aula 

Habilidades e 

Competências 

Textos, filmes e outros 

materiais 

 

1 

 

Apresentação do Curso 

Apresentação do Curso Expositiva Interação com a turma, 
apresentação do 
cronograma e métodos 
de avaliação 

Programa do Curso e 
Cronograma de Aulas 

 

2 

Introdução: Gestão de 
Operações 

Apresentação ao mundo 
das operações fabris e 
de serviços. 

Expositiva Compreender os 
conceitos de operações 
e processos produtivos. 

Correa (2012) Cap. 1. 

 

3 

Introdução: Gestão de 
Operações 

Apresentação ao mundo 
das operações fabris e 
de serviços. 

Expositiva Compreender os 
conceitos de operações 
e processos produtivos. 

Correa (2012) Cap. 1. 

 

4 

Exercício 1 - Contingência 
de Operações 

Exercício Prática Aplicação de conceitos Fornecido pelo Professor 

 

5 

Indicadores de 
Desempenho + 
Produtividade 

Conceito de indicadores 
de desempenho e 
produtividade, sua 
importância para as 
operações. 

Expositiva Compreender a 
importância das medidas 
quantitativas para gestão 
das operações 

Correa (2012) Cap. 5. 

 

6 

Indicadores de 
Desempenho + 
Produtividade 

Conceito de indicadores 
de desempenho e 
produtividade, sua 
importância para as 
operações. 

Expositiva Compreender a 
importância das medidas 
quantitativas para gestão 
das operações 

Correa (2012) Cap. 5. 



 
 

7 

Exercício 2 - 5 questões Exercício Prática Aplicação de Conceitos Fornecido pelo Professor 

 

8 

Estratégia de Operações Conceito de Estratégia 
em Gestão de 
Operações 

Expositiva Compreender a visão 
estratégica das 
operações 

Correa (2012) Cap. 2. 

 

9 

Estratégia de Operações Conceito de Estratégia 
em Gestão de 
Operações 

Expositiva Compreender a visão 
estratégica das 
operações 

Correa (2012) Cap. 2. 

 

10 

Projeto de Produtos e 
Serviços 

Gestão de Projetos em 
Operações e a Visão de 
Produto e Serviços 

Expositiva Compreender a visão de 
projeto sob a ótica de 
operações 

Correa (2012) Cap. 9 e 10.. 

 

11 

Projeto de Produtos e 
Serviços 

Gestão de Projetos em 
Operações e a Visão de 
Produto e Serviços 

Expositiva Compreender a visão de 
projeto sob a ótica de 
operações 

Correa (2012) Cap. 9 e 10.. 

 

12 

Projeto de Produtos e 
Serviços 

Gestão de Projetos em 
Operações e a Visão de 
Produto e Serviços 

Expositiva Compreender o conceito 
de produto na ótica das 
operações 

Correa (2012) Cap. 9 e 10.. 

 

13 

Redes de Operações Conceito de Redes de 
Operações e 
Suprimentos 

Expositiva Assimilar a importância 
da visão ampla das 
operações, em uma 
perspectiva macro 

Correa (2012) Cap. 3 

 

14 

Redes de Operações Conceito de Redes de 
Operações e 
Suprimentos 

Expositiva Assimilar a importância 
da visão ampla das 
operações, em uma 
perspectiva macro 

Correa (2012) Cap. 3 

 

15 

Localização de Operações Conceito e Ferramentas 
para a decisão de 
localização das 
operações 

Expositiva + 
Prática 

Compreender o impacto 
da decisão de 
localização das 
operações 

Martins (2006) Cap.2 

 

16 

Localização de Operações Conceito e Ferramentas 
para a decisão de 
localização das 

Prática Compreender o impacto 
da decisão de 
localização das 

Martins (2006) Cap.2 



 
operações operações 

17 Localização de Operações Conceito e Ferramentas 
para a decisão de 
localização das 
operações 

Prática Compreender o impacto 
da decisão de 
localização das 
operações 

Martins (2006) Cap.2 

18 Arranjo Físico + 
Capacidade 

Apresentação da 
importância do Layout 
das operações e o 
conceito e exercícios de 
Capacidade 

Expositiva + 
Prática 

Compreender a 
importância do layout e 
determinar o nível de 
capacidade das 
operações diante da 
demanda esperada 

Martins (2006) Cap.5 

19 Arranjo Físico + 
Capacidade 

Apresentação da 
importância do Layout 
das operações e o 
conceito e exercícios de 
Capacidade 

Prática Compreender a 
importância do layout e 
determinar o nível de 
capacidade das 
operações diante da 
demanda esperada 

Martins (2006) Cap.5 

20 Arranjo Físico + 
Capacidade 

Apresentação da 
importância do Layout 
das operações e o 
conceito e exercícios de 
Capacidade 

Prática Compreender a 
importância do layout e 
determinar o nível de 
capacidade das 
operações diante da 
demanda esperada 

Martins (2006) Cap.5 

21 Arranjo Físico + 
Capacidade 

Apresentação da 
importância do Layout 
das operações e o 
conceito e exercícios de 
Capacidade 

Prática Compreender a 
importância do layout e 
determinar o nível de 
capacidade das 
operações diante da 
demanda esperada 

Martins (2006) Cap.5 

22 Planos Agregados de 
Produção 

Conceito e cálculos para 
planos de produção. 
Exercícios e 
Ferramentas. 

Expositiva + 
Prática 

Analisar a demanda 
esperada e estabelecer 
um melhor plano de 
produção para atender 

Martins (2006) Cap.10 



 
23 Planos Agregados de 

Produção 
Conceito e cálculos para 
planos de produção. 
Exercícios e 
Ferramentas. 

Prática Analisar a demanda 
esperada e estabelecer 
um melhor plano de 
produção para atender 

Martins (2006) Cap.10 

24 Planos Agregados de 
Produção 

Conceito e cálculos para 
planos de produção. 
Exercícios e 
Ferramentas. 

Prática Analisar a demanda 
esperada e estabelecer 
um melhor plano de 
produção para atender 

Martins (2006) Cap.10 

25 Planos Agregados de 
Produção 

Conceito e cálculos para 
planos de produção. 
Exercícios e 
Ferramentas. 

Prática Analisar a demanda 
esperada e estabelecer 
um melhor plano de 
produção para atender 

Martins (2006) Cap.10 

26 Planos Agregados de 
Produção 

Conceito e cálculos para 
planos de produção. 
Exercícios e 
Ferramentas. 

Prática Analisar a demanda 
esperada e estabelecer 
um melhor plano de 
produção para atender 

Martins (2006) Cap.10 

27 Melhoria de Processos e 
Qualidade 

Conceito e importância 
da melhoria das 
operações e processos 

Expositiva Conhecer conceitos e 
ferramentas de melhoria, 
como ¨sigma e Lean 

Martins (2006) Cap.4 e 16 

28 Melhoria de Processos e 
Qualidade 

Conceito e importância 
da melhoria das 
operações e processos 

Expositiva + 
Prática 

Conhecer conceitos e 
ferramentas de melhoria, 
como ¨sigma e Lean 

Martins (2006) Cap.4 e 16 

29 Melhoria de Processos e 
Qualidade 

Conceito e importância 
da melhoria das 
operações e processos 

Prática Conhecer conceitos e 
ferramentas de melhoria, 
como ¨sigma e Lean 

Martins (2006) Cap.4 e 16 

30 Melhoria de Processos e 
Qualidade 

Conceito e importância 
da melhoria das 
operações e processos 

Prática Conhecer conceitos e 
ferramentas de melhoria, 
como ¨sigma e Lean 

Martins (2006) Cap.4 e 16 

 

Atualizado em janeiro/2016. 

 


