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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 

Curso: Ciências da Administração, modalidade a distância 

Disciplina: Administração da Produção 

Professor: Rafael Vasconcelos, Doutorando  

Código: CAD9119 Carga Horária: 60 horas Créditos: 4 

Ano: 2020/1 Módulo: 6 
     

 

2. EMENTA: O sistema de administração dos gargalos da produção (“OPT”) e os estudos de tempo 

e movimentos (técnica de levantamento, registro e análise do processo de produção). O estudo do layout 

industrial. Projeto do produto e processo de produção. 

Técnicas de análise de localização industrial. Sistemas de planejamento, programação e controle da 

produção: MRPII e Just in time/kanban. 

 

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  

Diagnosticar pontos relevantes das responsabilidades da Administração da Produção, a 

partir de uma revisão histórica, além do exercício de algumas habilidades técnicas da 

produção. 

 

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA: 
 Realizar análises dos métodos e efetuar medidas de trabalho aplicadas à produção; 

 Apontar os ganhos de escala, eficácia e eficiência nos projetos da Administração da produção; 

 Indicar a localização, identificar os tipos de instalação, determinar as necessidades de 

 equipamentos; 

 Tipos, características e princípios de arranjo físico; 

 Identificar e conceituar os principais métodos analíticos aplicados à Administração da 

 Produção  

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 Unidade 1 – O projeto do produto 

 Unidade 2 – Projeto do processo 

 Unidade 3 – A Produção e as Restrições 

 Unidade 4 - Estudo de tempos e movimentos 

 Unidade 5 – Arranjo Físico… 

 Unidade 6 – Localização Industrial – Técnicas de análise 

 

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:  O desenvolvimento das atividades do curso 

com o uso dos seguintes recursos: 



 

 Livro texto 

 Vídeo-aulas 

 Atividades 

 Fórum 

 Chats com professor 

 Tutoria a distância 

 

Quanto ao uso do material impresso, ao final de cada unidade, o aluno encontrará 

sugestões de leituras e atividades obrigatórias e/ou complementares, além da indicação 

de textos, livros e sites visando um melhor desenvolvimento do processo a distância. 

As vídeo-aulas complementam o conteúdo abordado no livro texto, através de exemplos 

práticos e explicações detalhados do professor. O aluno pode assistir as vídeo-aulas no 

tempo que julgar adequado. 

O livro texto traz atividades que serão desenvolvidas pelos alunos ao longo da 

disciplina, conforme orientação do professor. Para realizá-las, o aluno conta com o uso 

de ferramentas de interatividade, para sanar suas dúvidas com o professor, através do 

chat com o professor (previamente agendados) ou com a tutoria a distância, que está 

disponível de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 20:00 horas. 

A comunicação com os tutores a distância pode ser por meio do ambiente virtual de 

ensino-aprendizagem ou por e-mail. 

Em complemento, a tutoria presencial disponibiliza no ambiente virtual os horários de 

funcionamento do pólo. Os alunos podem formar grupos de estudos, sob coordenação 

dos tutores presenciais. 

Ao final da disciplina, o aluno fará a prova presencial, no seu pólo de ensino, sob 

coordenação dos tutores presenciais. 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:   

a) Atividades de aprendizagem – 4,0 pontos, sendo: 

- 2 (duas) atividades dissertativas (2 pontos) 

- 1 (um) tema discussão fórum avaliativo (2 pontos)   

Observação: Atividades atrasadas não serão aceitas pelos tutores. 

b) Prova presencial – 6,0 pontos 

A prova presencial terá 6 questões, podendo essas ser objetiva ou dissertativa. O 

conteúdo da prova estará contido no Livro Texto, nas Vídeo-Aulas, atividades e nos 

materiais complementares. 
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