
PROGRAMA
Disciplina: GESTÃO DE SERVIÇOS COD: ENEX60071

Curso: ADMINISTRAÇÃO
Etapa Carga Horária Vigência

8ª Semanal: 02 horas aula Semestral: 40 horas aula 2015/1

Ementa:
Gestão empresarial: negócios. Caracterização de serviços. Propriedades. Características.
Dimensões de serviços que afetam sua gestão. Sistemas de operações de serviço. Processo de
melhoria da qualidade. Momentos da verdade e o ciclo de serviço.

Objetivos:
Familiarizar os alunos com: (a) conceituar serviços e os sistemas de informação e o seu papel
nas organizações. Para tal serão apresentados métodos, técnicas e ferramentas para
modelagem e desenvolvimento de estratégias de serviços; (b) aprender e analisar como os
dados e as informações fluem dentro de uma organização; (c) apresentar noções fundamentais
de modelos de gestão e discutir o valor dos serviços e dos sistemas de informação voltados
para a gestão e melhoria das condições de competitividade das organizações; (d) a revisão de
literatura e a discussão e reflexão sobre conceitos de serviços; (e) alavancar o espírito de
cooperação em equipe e de antecipação pela prestação de serviços.

Metodologia:
O desenvolvimento das aulas será conduzido de modo prático, de forma que a teoria seja
completada, com a participação ativa dos alunos, nos diversos tipos de trabalhos (discussão
dirigida de casos, análise de simulações, dramatização, pesquisa individual, pesquisa em grupo
com apresentação escrita e oral, resolução de: problemas, questões, exercícios e testes de
verificação de aprendizagem em sala), também se baseará em exposições, críticas sobre os
conceitos, em discussões sobre leituras de textos atuais da imprensa especializada incluindo
debates, seminários e em trabalhos práticos. Por se tratar de um método de ensino
essencialmente dinâmico, o aluno só conseguirá acompanhar o desenvolvimento dos temas se
comparecer e participar contributivamente dos módulos (cada “módulo” corresponde a dois
tempos de aula), realizar os trabalhos previamente atribuídos e ler o material didático/apoio.
Metodologia: Exposição Oral; Discussão em grupo; Estudos de Caso e Dinâmica de Grupo.
Recursos: Quadro branco; Computador + Data Show; Portal de Entidades na Internet; CDs;
DVD’s; Vídeos e Filmes; Casos empresariais retirados de Livros, Jornais e Revistas Técnicas, e
outros eventualmente úteis, de modo a orientá-los para a vida profissional.



Avaliação:
A avaliação da aprendizagem será sistemática e cumulativa, e será feita através da análise de
simulações, da avaliação dos trabalhos de pesquisa, individuais e/ou em grupo, realizados em
classe baseados nos estudos de caso e na resolução de: problemas, questões, exercícios e dos
testes de verificação de aprendizagem em sala (P1, P2 e Exame Final: 2 aulas cada), bem como
o grau de assiduidade e de participação dos alunos em todas as atividades programadas.

Conteúdo Programático
UNIDADE I - INTRODUÇÃO À GESTÃO DE SERVIÇOS
Desenvolvimento do curso: Apresentação do conteúdo programático. Esquema de
desenvolvimento das aulas. Esquema das avaliações continuadas: tarefas: casos empresariais,
pesquisas, problemas, questões, exercícios, testes bimestrais e prova de exame final.
Formação dos grupos para a apresentação dos trabalhos escritos e orais.
Introdução à Gestão de Serviços e os novos paradigmas da competição: Conceitos e
Definições; Entendendo a natureza dos Serviços; Tipos e formas de Serviços e o processo da
difusão tecnológica. Apresentação de vídeos sobre Serviços.

UNIDADE II - TENDÊNCIAS DE MERCADO E A IMPORTÂNCIA DO SETOR DE SERVIÇOS

UNIDADE III - ADMINISTRANDO O SERVIÇO
Empreendedorismo e oportunidades na área de serviços; Terceirização, quarteirização e
gestão do nível de serviço; A importância dos recursos humanos e das lideranças; O cliente
como consumidor e como participante do processo de prestação do serviço; Usando a
tecnologia para tornar a prestação do serviço mais eficaz e eficiente; A importância da
imagem; Estratégias de crescimento: reprodução das operações, diversificação, expansão,
internacionalização, franquias.

UNIDADE IV - ADMINISTRANDO A OPERAÇÃO DE SERVIÇOS
Diferenciando a administração de operações em serviços de operações industriais e comerciais
de varejo; Fluxos, gargalos, layouts, filas e equilíbrio; Obtendo qualidade na operação;
Planejamento e controle da operação de serviços; Gestão da oferta e da demanda; Logística.

UNIDADE V - MARKETING DE SERVIÇOS
O cliente de serviços capítulo; Concebendo o produto: pacote de valor oferecido, nível de
serviço, inovação e gestão da carteira de produtos; Precificação; Escolhendo e administrando
os canais de venda e de distribuição; Definindo a comunicação; Definindo o modelo de
relacionamento com o cliente; As dimensões da qualidade para o cliente.

UNIADE VI - ADQUIRINDO A CULTURA DE SERVIÇO
Cultura organizacional; O foco no cliente e a cultura de serviços; O papel das lideranças; A
condução do processo de mudança.
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