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EMENTA
Níveis do projeto de instalações; detalhamento dos procedimentos de projeto em cada nível; previsão de
vendas; administração dos recursos materiais; planejamento de armazenagens de materiais; estratégia de
produção; desempenho social, ambiental e econômico; estudo das fábricas.

OBJETIVOS
Introduzir o estudante ao corpo de conhecimentos elementares sobre os níveis do projeto de instalações,
procedimentos de projetos, previsão de vendas, recursos e planejamento de materiais, estratégia de produção
e desempenho de produção. Discutir diversas práticas, possibilitandolhe o entendimento que garantam ao
discente, dentro dos modernos conceitos atuais, o conhecimento básico dos estudo das fábricas.

PERFIL DO EGRESSO
O perfil desejado para o egresso do curso é o de uma Sólida formação científica e profissional geral que
capacite o engenheiro de produção a identificar, formular e solucionar problemas ligados às atividades de
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projeto, operação e gerenciamento do trabalho e de sistemas de produção de bens e/ou serviços,
considerando seus aspectos humanos, econômicos, sociais e ambientais, com visão ética e humanística, em
atendimento às demandas da sociedade.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Níveis do Projeto de instalações
1.1.Fatores influenciadores no projeto de fábrica;
1.2.Objetivos e motivações do replanejamento de instalações;
1.3.Níveis de planejamento de instalações;
1.4.Abordagens para o planejamento das instalações.
2. Detalhamento dos procedimentos de projeto em cada nível
2.1.Introdução;
2.2.Níveis de Planejamento;
2.3.Planejamento Estratégico do Layout;
2.4.Elementos do Planejamento Tático do Layout;
2.5.Localização do Planejamento Tático Fabril.
3. Previsão de Vendas
3.1.Planejamento, predicação e previsão;
3.2.Demanda;
3.3.Tipos de previsão;
3.4.Ajustamento sazonal;
3.5.Seleção e controle do modelo de previsão.
4. Administração dos Recursos Materiais
4.1.Importância da administração dos materiais;
4.2.Ajuste das necessidades dos clientes;
4.3.Reposição dos materiais;
4.4.Codificação dos materiais;
4.5.Inventário dos materiais;
4.6.Gerenciamento de estoques;
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4.7.Aspectos de compras.
5. Planejamento de Armazenagens
5.1.Introdução;
5.2.Princípios armazenagem de materiais;
5.3.Equipamentos de movimentação e armazenagem.

6. Estratégia de produção
6.1.Introdução;
6.2.Perspectivas “de cima para baixo” e “de baixo para cima”;
6.3.Perspectiva dos requisitos do mercado e dos recursos operacionais;
6.4.Processo da estratégia de produção.
7. Desempenho social, ambiental e econômico
7.1.Introdução;
7.2.Cinco objetivos de desempenho da administração da produção.
8. Estudo das fábricas
8.1.Uma Ciência para a Manufatura;
8.2.A Dinâmica Básica das Fábricas;
8.3.Informações Básicas Sobre a Variabilidade;
8.4.Os Sistemas de Produção Puxada e Empurrada;
8.5.O Elemento Humano no Gerenciamento das Operações.

METODOLOGIA
Nossa postura metodológica considera os conhecimentos prévios dos alunos, possibilitando a estes,
instrumentais para que possam pensar a Matemática de modo relacional. Para isso, utilizaremos recursos
metodológicos que privilegiem tanto trabalho individual quanto em grupo, tais como: Estudo dirigido,
aulas expositivas, seminários, resolução de listas de exercícios. Entendese que algumas posturas e
opções aqui apresentadas podem ser reavaliadas.
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AVALIAÇÃO
O instrumento de avaliação consistirá na observação contínua, as discussões, a produção de trabalhos,
problemas ou relatórios de atividades de pesquisas, trabalhos em grupo, tarefas individuais, pois estes
constituem elementos importantes para a aprendizagem do aluno. Será considerado aprovado em cada
unidade, que serão duas, o aluno que obtiver média igual ou superior a sete (7,0).
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