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 PROGRAMA DA DISCIPLINA 2017.2 

 
CÓDIGO DISCIPLINA NATUREZA ANO 

ADM034 ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO OBRIGATÓRIA 2017.2 
 

 

CARGA HORÁRIA 
 

 

PRÉ-REQUISITO 
 

72 horas ASS021 
 

 

PROFESSOR RESPONSÁVEL 
 

M.Sc. Raymundo Jorge de S. Mançú  
 

 

EMENTA 
 

 
Planejamento industrial. Localização das indústrias. Produção e custos. Planejamento e 
controle da produção. Administração de Produção de Bens e Serviços. Técnicas de 
administração da produção. Gestão e Controle do Sistema de Produção. 
 

 

 OBJETIVO GERAL 
 

 
Desenvolver conhecimentos teóricos e práticos dos sistemas administrativos da produção, 
planejamento e controle da produção e de estoques, atividades produtivas, analisando e 
avaliando os diversos procedimentos e técnicas existentes, que regulam a empresa e sua 
produção, dando bases cientificas e técnicas que possibilitem a solução dos diversos 
problemas práticos das organizações.  
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Apresentar um breve histórico / evolução da Administração da Produção; 
 

 Desenvolver conhecimentos teóricos e práticos dos sistemas administrativos da 
produção, funções da Administração e tipos de organizações; 

 
 Desenvolver conhecimentos teóricos e práticos de planejamento e controle da 

produção e de estoques, atividades produtivas; 
 

 Desenvolver conhecimentos, analisar e avaliar os diversos procedimentos e 
técnicas existentes, que regulam a empresa e sua produção, dando base cientifica 
e técnicas que possibilitem a solução dos diversos problemas práticos das 
organizações;  
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 Desenvolver conhecimentos sobre os principais modelos de gestão e de normas da 

qualidade, meio ambiente, segurança e saúde dos colaboradores, que garantem a 
melhoria contínua da administração da produção; 
 

 Desenvolver conhecimentos teóricos e práticos da gestão da manutenção industrial 
na Administração da Produção das organizações. 

 
METODOLOGIA 

 

 
Para atender os objetivos específicos, a metodologia da disciplina será constituída de: 
 
 Aulas expositivas com uso de material audiovisual; 
 Leitura de bibliografias básica e complementares 
 Estudos dirigidos e discussão sobre textos e materiais em vídeos; 
 Seminários sobre conteúdos estudados e práticas das empresas; 
 Trabalhos em equipe e avaliações individuais; 
 Prática I: Visita técnica para perceber aspectos técnicos e comportamentais 

envolvidos nos ambientes das empresas – 08 horas; 
 Prática II: Elaboração de um Planejamento Anual da ADM da Produção de uma 

organização – 08 horas. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 Princípios, conceitos e evolução da administração da produção. 

 Sistema da produção: conceitos e tipos. 

 Estratégias do sistema de administração da produção. 

 Administração da produção e responsabilidade da gerência de produção. 

 Planejamento de capacidade. 

 Arranjos físicos das instalações. 

 Projeto do produto e de serviço. 

 Previsão de demanda (venda). 

 Planejamento agregado. 

 Gerência: planejamento e controle de estoques. 

 MRP I / MRP II E ERP 

 Programação da produção. 

 Planejamento e controle JUST IN TIME. 

 Controle da qualidade total. 

 Desafio da produção. 

 Gestão da Manutenção Industrial – Preditiva Preventiva e Corretiva – Conceitos e 
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Política. 

 
AVALIAÇÃO 

 
Os alunos serão avaliados através de três avaliações, sendo a primeira e a segunda 
avaliação, prova individual, enquanto a terceira será uma avaliação em equipe com 
aplicação prática de metodologias estudadas, conforme detalhamento a seguir. 
 
1ª UNIDADE 

Atividades Nota máxima da atividade 
Avaliação escrita individual  10,0 

Total 10,0 
  
2ª UNIDADE 

Atividades Nota máxima da atividade 
Avaliação escrita individual                                    10,0 

Total                                   10,0 
 
3ª UNIDADE 

Atividades Nota máxima da atividade 
Trabalho em Equipe: Seminário – 

apresentação dos resultados da visita técnica 
integrados aos conteúdos estudados. 

7,0 

Provão 3,0 
Total 10,0 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 
1ª UNIDADE 
 Avaliação escrita com perguntas abertas e fechadas. 

2ª UNIDADE 
 Avaliação escrita com perguntas abertas e fechadas. 

3ª UNIDADE: 
Trabalho em Equipe 
- Visita Técnica 

Participação na visita técnica em empresas que atuam no Município de 
Alagoinhas-Ba ou cidades circunvizinhas, com entrega de relatório e 
realização de Seminário. 
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REFERÊNCIA BÁSICA 
 

 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. Rio de Janeiro: 
Campus, 2002. 
 
DAVIS, AQUILANO & CHASE Fundamentos da Administração da Produção 3ª  edição. 
Porto Alegre: Bookman 2001; 

 
MOREIRA, Daniel. Administração da Produção e Operação. – 5 ed. -  São Paulo : 
Pioneira Thompson Learning, 2001. 
 
SLACK et ali. Administração da Produção. – 2 ed. - São Paulo : Atlas, 2002 

 
 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
 

CAMPOS, Vicente Falconi TQC: Controle da Qualidade Total (no estilo japonês). Belo 
Horizonte Fundação Cristiano Ottoni, Escola de Engenharia da UFMG. Rio de Janeiro: 
Bloch Ed. 1992. 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração, vol. II. Rio de Janeiro: Editora 
Campus, 2002. 
 
MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana 
à revolução digital. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
MAYER, Raymund R. Administração da Produção. São Paulo: Editora Atlas S.A, 1988. 
 

 MARTIS & LAUGENI. Administração de operações em serviços. São Paulo: Saraiva, 2000. 
 

PERIÓDICOS 
 

Revista de Administração de Empresas - Fundação Getúlio Vargas 
 
Revista Brasileira de Administração.  
 
Revista de Pequenas Empresas & Grandes Negócios 
 
Revista HSM; 
 
Revista ISTOÉ; 
 
Revista Exame. 
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