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PLANO DE ENSINO 

 

1) IDENTIFICAÇÃO 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 

Curso: Administração 

Disciplina: Administração da Produção I 

Professor: Rogerio Tadeu de Oliveira Lacerda, rogerlacerda@gmail.com  

Código: CAD 7114; Carga Horária: 72h; Créditos: 04 

Semestre: 2020-1 

 

2) EMENTA 

Conceituação, Origens e evolução da Administração da Produção. Tomada de decisão. 

Manutenção. Métodos e Medidas do Trabalho. Localização industrial e arranjo físico. 

 

3) OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 

Capacitar os alunos nos conceitos de administração da produção como instrumento de vantagem 

competitiva. 

 

4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

Discutir e aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos sobre as questões de gestão de 

produção, principalmente no tocante a gestão de processos de negócios (BPM). 

 

5) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Administração da Produção. Papel e Objetivos da Produção. Estratégias de Produção. Projeto 

em Gestão de Produção. Projeto de Produto e Serviços. Gestão da Qualidade. Gestão de 

Processos de Negócio (BPM). 

 

6) METODOLOGIA DO TRABALHO 

A disciplina será conduzida com duas frentes metodológicas.  

 

A primeira é a expositiva, onde os alunos tem contato prévio com o conteúdo textual da aula, o 

professor realiza a síntese do conteúdo na forma de vídeos gravados e sana dúvidas dos alunos 

por meio de mensagens do fórum do moodle, momentos live síncronos toda semana em horários 

da aula e, eventualmente, vídeos gravados complementares que enderecem as dúvidas.  
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A segunda frente é prática, onde os alunos realizarão atividades práticas para a aplicação do 

conteúdo exposto. Essas atividades serão realizadas assincronamente pelos alunos, remetidos 

como tarefas do moodle, e discutidos em momentos live síncronos toda semana, onde o 

professor dará feedback qualitativo do trabalho. 

 

Toda a carga horária da disciplina será assíncrona, com uso exclusivo do moodle para fins de 

comunicação entre professor e alunos. Para fins de dúvidas, reitera-se que o fórum do moodle é 

o único meio onde o professor se comprometerá a responder de forma assíncrona. O professor 

se compromete a responder todas as dúvidas do fórum até (ou durante) o momento síncrono 

subsequente, mas será bem comum o professor responder tão logo o aluno envie sua dúvida. 

 

O professor oferecerá momentos síncronos em horários de aula para sanar dúvidas e apoiar 

alunos no desenvolvimento de atividades práticas. Os momentos síncronos serão optativos e não 

contará como frequência. O professor se programará para gravar momento síncronos, mas os 

alunos deverão contar com falhas técnicas e humanas que poderão ocorrer e, caso ocorram, tais 

momentos não serão repetidos e, obviamente, não poderão ser reproduzidos e ou replicados 

posteriormente. 

 

O uso de emails serão aceitos tão somente para questões pessoais sensíveis dos alunos, e não 

para conteúdo técnico ou administrativo da disciplina. 

 

 

7) SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do desempenho acadêmico durante o semestre letivo será composta pelo relatório 

prático, que se caracteriza pela composição incremental das tarefas propostas ao longo das 

semanas de aula. Apesar do professor dar feedbacks aos alunos e sanar dúvidas semanalmente, a 

nota final será apenas dada no final do semestre. Ou seja, não haverá notas parciais.  

 

DICA IMPORTANTE: O professor alerta aos alunos que é de suma importância que executem 

semanalmente as entregas das tarefas, pois o conhecimento gerado é incremental e as tarefas 

terão dependências com as anteriores. Dessa forma, dificilmente os alunos terão aproveitamento 

satisfatório ao acumular a carga horária apenas nas últimas semanas do semestre letivo, pois 
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toda semana o professor emitirá feedback qualitativo sobre os gaps de conhecimentos 

evidenciados pelas entregas semanais. 

 

Como somente haverá uma nota final, o professor irá proferir a nota do trabalho a duas semanas 

antes do final do semestre, garantindo aos alunos tempo para ajustes finais do trabalho e 

incremento da nota (tendo o efeito de “segunda chamada” de uma prova). 

 

Todavia, para os alunos que acompanham semanalmente a disciplina, saberão exatamente os 

pontos limitantes do seu trabalho prático, por meio de feedbacks regulares do professor. 

 

Caso os alunos precisarem de prova de recuperação, essa será realizada em formato de prova 

compreendendo todo o conteúdo da disciplina. 

 

8) FREQUÊNCIA E APROVEITAMENTO NA DISCIPLINA 

A frequência será aferida por entregas semanais das tarefas e poderão ser realizadas em grupos. 

Os alunos que durante a semana anterior, não oferecerem qualquer submissão de tarefas, não 

terão a frequência daquela semana. A submissão da atividade de frequência poderá ser então 

submetida ao longo de qualquer dia e hora daquela semana de aferição da frequência. 

Para efeitos de frequência, o aluno que cumprir 75% das entregas semanais, terá frequência 

suficiente. Se o aluno não entregar alguma atividade, não terá a frequência daquela semana e 

ficará sem feedback qualitativo, necessário para saber o que precisa realizar para ter nota DEZ 

no trabalho final. 

 

9) TECNOLOGIAS EMPREGADAS 

 

O moodle será o único meio de comunicação entre o aluno e a disciplina. 

Os momentos síncronos serão executados por meio do WebConf, integrado e publicado via 

moodle. 

As atividades práticas assíncronas serão executadas por meio do Google Docs, acessível de 

forma livre e gratuita aos alunos e a sociedade. 

Em caso de dúvidas e/ou problemas com moodle e/ou webconf, o professor sugere que os 

alunos abram chamado pelo link http://atendimento.setic.ufsc.br/ 

http://atendimento.setic.ufsc.br/
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10) CRONOGRAMA E BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

*vide seção de metodologia para as estratégias de ensino das aulas. 

    

Conteúdo 
Programático Referências 

mar/20 mar/20 
Conceito de Adm 

Produção 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-
13092019-

083039/publico/RogerioSantosCruzOrig19.pdf  

01/set/
20 

03/set/
20 

Objetivos da 
produção 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-
13092019-

083039/publico/RogerioSantosCruzOrig19.pdf  

08/set/
20 

10/set/
20 

Gestão de Projetos 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3135/tde-
25062007-

171931/publico/DissertacaoAlexandreOliveiraGestaode
ProjetosReeditada.pdf 

15/set/
20 

17/set/
20 

Indicadores https://www.scielo.br/pdf/ac/v11n1/a07v11n1.pdf  

22/set/
20 

24/set/
20 

Indicadores https://www.scielo.br/pdf/ac/v11n1/a07v11n1.pdf 

29/set/
20 

01/out
/20 

Gestão de 
Processos de 

Negócios - BPM 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-
30092004-153603/publico/teseClovis.pdf 

06/out
/20 

08/out
/20 

Gestão de 
Processos de 

Negócios - BPM 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-
30052011-

232229/publico/Dissertacao_Andre_Ramos_Carrara.pd
f 

13/out
/20 

15/out
/20 

Gestão de 
Processos de 

Negócios - BPM 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-
30052011-

232229/publico/Dissertacao_Andre_Ramos_Carrara.pd
f 

20/out
/20 

22/out
/20 

Gestão de 
Processos de 

Negócios - BPM 

LACERDA RTO et al (2017). Relatório SolutionUp 2017-2. 
Caso LIVTI 

27/out
/20 

29/out
/20 

Gestão de 
Processos de 

Negócios - BPM 

LACERDA RTO et al (2017). Relatório SolutionUp 2017-2. 
Caso LIVTI 

03/nov
/20 

05/nov
/20 

Gestão de 
Processos de 

Negócios - BPM 

LACERDA RTO et al (2017). Relatório SolutionUp 2017-2. 
Caso LIVTI 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-13092019-083039/publico/RogerioSantosCruzOrig19.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-13092019-083039/publico/RogerioSantosCruzOrig19.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-13092019-083039/publico/RogerioSantosCruzOrig19.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-13092019-083039/publico/RogerioSantosCruzOrig19.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-13092019-083039/publico/RogerioSantosCruzOrig19.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-13092019-083039/publico/RogerioSantosCruzOrig19.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3135/tde-25062007-171931/publico/DissertacaoAlexandreOliveiraGestaodeProjetosReeditada.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3135/tde-25062007-171931/publico/DissertacaoAlexandreOliveiraGestaodeProjetosReeditada.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3135/tde-25062007-171931/publico/DissertacaoAlexandreOliveiraGestaodeProjetosReeditada.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3135/tde-25062007-171931/publico/DissertacaoAlexandreOliveiraGestaodeProjetosReeditada.pdf
https://www.scielo.br/pdf/ac/v11n1/a07v11n1.pdf
https://www.scielo.br/pdf/ac/v11n1/a07v11n1.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-30092004-153603/publico/teseClovis.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-30092004-153603/publico/teseClovis.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-30052011-232229/publico/Dissertacao_Andre_Ramos_Carrara.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-30052011-232229/publico/Dissertacao_Andre_Ramos_Carrara.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-30052011-232229/publico/Dissertacao_Andre_Ramos_Carrara.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-30052011-232229/publico/Dissertacao_Andre_Ramos_Carrara.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-30052011-232229/publico/Dissertacao_Andre_Ramos_Carrara.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-30052011-232229/publico/Dissertacao_Andre_Ramos_Carrara.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-30052011-232229/publico/Dissertacao_Andre_Ramos_Carrara.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-30052011-232229/publico/Dissertacao_Andre_Ramos_Carrara.pdf
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10/nov
/20 

12/nov
/20 

BPM - Gestão de 
Projeto / 

Understand 

LACERDA RTO et al (2017). Relatório SolutionUp 2017-2. 
Caso LIVTI 

17/nov
/20 

19/nov
/20 

BPM - Understand 
LACERDA RTO et al (2017). Relatório SolutionUp 2017-2. 

Caso LIVTI 

24/nov
/20 

26/nov
/20 

BPM - Understand  
/ Inovação 

 
Publicação de 

notas parciais do 
trabalho final 

LACERDA RTO et al (2017). Relatório SolutionUp 2017-2. 
Caso LIVTI 

01/dez
/20 

03/dez
/20 

BPM - Equipe / 
Implementação 

 

LACERDA RTO et al (2017). Relatório SolutionUp 2017-2. 
Caso LIVTI 

08/dez
/20 

10/dez
/20 

 
Publicação de 
notas finais do 
trabalho final 

 
BPM - Equipe / 
Implementação 

 
 

Conteúdo todo até então 

15/dez
/20 

17/dez
/20 

PROVA DE 
RECUPERAÇÃO  

 
Seminário final 

Conteúdo todo até então 

 


