
 

   
 

Este manual contém informações acerca do curso de Pós-Graduação Lato Sensu, 

Especialização em Gestão da Produção – Edição 2019, ofertado pelo Departamento de 

Engenharia de Produção e Transportes (DEPROT) da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). 

O presente manual tem caráter informativo, sendo que alterações podem ocorrer a 

qualquer momento por orientação da Chefia do DEPROT e/ou instâncias superiores. 

 

Coordenador da edição 2019: Prof. Francisco Kliemann (kliemann@producao.ufrgs.br) 

Coordenador substituto: Prof. Michel Anzanello (anzanello@producao.ufrgs.br) 
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O Curso de Especialização em Gestão da Produção tem o objetivo geral de capacitar, 

atualizar e especializar os alunos para que possam gerir sistemas produtivos dentro dos 

padrões atuais de qualidade e produtividade. Isso far-se-á através da apresentação do 

estado da arte de técnicas e estratégias de Engenharia de Produção e discussão de 

experiências práticas, considerando aspectos econômicos, organizacionais e humanos. O 

conhecimento fornecido irá ajudar os alunos no gerenciamento adequado dos recursos 

produtivos em relação à qualidade, produtividade, saúde do trabalhador e no 

desenvolvimento de vantagens competitivas para empresas, organizações e a sociedade 

como um todo. 

A preocupação da sociedade por uma melhor qualidade de vida no ambiente de trabalho, 

com a saúde e segurança do trabalhador e a conscientização de que a satisfação dessa 

condição resulta em um ambiente organizacional mais saudável e produtivo são fatores 

de grande importância para a oferta do presente curso. 

 

Profissionais com curso superior com origem nas engenharias ou áreas afins, como 

Administração. O curso é aberto a profissionais de nível superior que estejam 

desenvolvendo atividades consideradas afins à área de Gestão da Produção. 

 

O curso tem carga horária de 405 horas/aula, com duração total de 04 semestres. As 

aulas ocorrem nos 02 primeiros semestres às sextas-feiras, das 14h às 22h, e aos 

sábados, das 08h às 12h. Os 02 últimos semestres são dedicados à produção da 

monografia de conclusão do curso. 

* O cronograma de aulas estará disponível em março de 2019. 

 

 

http://www.ufrgs.br/producao/inscricaoEspecializacao


 

   
 

A tabela abaixo apresenta as disciplinas que serão ministradas no curso. Salvo alguma 

excepcionalidade, a ordem das disciplinas ministradas seguirá a ordem apresentada: 

  

Introdução ao Lean e Estabilidade Básica 

(30h/a) 
Tarcísio Abreu Saurin 

Seis Sigma e Controle Estatístico de 

Processos (30h/a) 
Carla Schwengber ten Caten 

Análise Gerencial de Custos (45h/a) Francisco José Kliemann Neto 

Logística e Gestão da Cadeia de 

Suprimentos (45h/a) 
Ricardo Augusto Cassel 

Confiabilidade e Manutenção Industrial 

(30h/a) 
José Luis Duarte Ribeiro 

Gerenciamento de Processos e 

Indicadores (30h/a) 
Cláudio José Müller 

Simulação Computacional (30h/a) Michel José Anzanello 

Pesquisa Operacional e Otimização (45h/a) Flávio Sanson Fogliatto 

Planejamento da Demanda e Gestão de 

Estoques (30h/a) 
Michel José Anzanello 

Intervenção Ergonômica (30h/a) Fernando Gonçalves Amaral 

Sequenciamento de Operações e Gestão 

de Insumos (30h/a) 
Michel José Anzanello 

Seminário de Pesquisa (15h/a) Alejandro Germán Frank 

 

*O currículo dos professores que compõem o corpo docente desde curso de 

Especialização pode ser consultado na plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Pesquisa – CNPq: www.lattes.cnpq.br. 

 

http://www.lattes.cnpq.br/
http://www.lattes.cnpq.br/


 

   
 

 

 

Introdução ao Lean e Estabilidade Básica: Origens, visão geral do Sistema Toyota de 

Produção (STP) e seus princípios básicos; as perdas no sistema produtivo; Troca Rápida 

de Ferramentas (TRF); poka-yokes; padronização de Operações e Eficiência de 

Equipamentos (OEE); conceitos e principais técnicas da produção puxada; autonomação; 

mapeamento de fluxo de valor; gerenciamento visual. 

Seis Sigma e Controle Estatístico de Processos: Recapitulação de conceitos básicos de 

Estatística; introdução ao Controle Estatístico da Qualidade (CEP); etapas da implantação 

do CEP; estudos de estabilidade: Cartas de Controle para atributos e para variáveis; 

estudos de capacidade de processo; índices Cp e Cpk; função perda quadrática de 

Taguchhi e a filosofia de melhoria contínua da qualidade; análise de sistema de medição; 

metodologia Seis Sigma; Método DMAIC. 

Análise Gerencial de Custos: Histórico e problemática de custeio; conceitos básicos; 

filosofias / princípios de custeio (absorção total, absorção parcial, custeio variável); análise 

CVL (Custo-Volume-Lucro); métodos tradicionais de custeio (custo-padrão; centros de 

custos); métodos modernos de custeio (Activity-Based Costing – ABC; Unidades de 

Esforço de Produção – UEP); aplicações da informação de custos em decisões 

estratégicas e operacionais. 

Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos: Introdução à Logística: perspectiva 

histórica, evolução, conceitos associados; logística empresarial: enfoque sistêmico, 

componentes do sistema logístico, planejamento logístico, logística como vantagem 

competitiva; serviço ao cliente: a perspectiva logística; Gestão da Cadeia de Suprimentos 

(Supply Chain Management – SCM); modelos, parcerias e gestão integrada na SCM; 

Gestão de Estoques: importância, custos dos estoques, ferramentas de análise de 

estoques, estoques de segurança, nível ótimo de disponibilidade de produto; Gestão de 

Transportes: aspectos gerais, características dos modais, escolha modal; Gestão da 

Armazenagem e da Movimentação de Materiais: importância, armazenagem x estocagem, 

dimensionamento da estrutura e área necessária, equipamentos de movimentação; 

Localização de Instalações: teorias de localização, método do centro de gravidade; 

Operação Logística: lead time, logística reversa, milk run, cross-docking, transit point, 

merge in transit, just-in-sequence; Prestadores de Serviços Logísticos: conceitos, 

modalidades de serviço, atividades relacionadas, contratação; Sistemas de Informações 

Logísticas; logística internacional; indicadores logísticos. 

Confiabilidade e Manutenção Industrial: Introdução à Confiabilidade; discussão da 

Confiabilidade dentro do contexto da qualidade total; objetivos das áreas de Confiabilidade 

e Manutenibilidade; MTBF, MTTR, Disponibilidade; a função Confiabilidade e a função de 

risco; estimativas de parâmetros para amostras completas ou censuradas; o método dos 

momentos e o método da verossimilhança máxima; confiabilidade de sistemas: sistemas 



 

   
 

em série, paralelo e mistos; sistemas complexos; métodos cut-set e tie-set; alocação 

ótima de confiabilidade; análise de modos de falha e árvores de falha; Manutenção 

Produtiva Total; Manutenção Centrada em Confiabilidade. 

Métodos Computacionais aplicados à Engenharia Econômica: Introdução e noções 

básicas; programação e manipulação de dados; análise estatística de dados; aplicações 

em Engenharia Econômica. 

Gerenciamento de Processos e Indicadores: Introdução – sistema de gestão empresarial 

MEIO (Modelo de Estratégia, Indicadores e Operações); planejamento estratégico; 

avaliação de desempenho; modelos de avaliação de desempenho; gerenciamento de 

processos; discussão de casos; apresentação / discussão de temas relacionados. 

Simulação Computacional: Introdução à simulação: conceitos básicos de simulação 

discreta, aplicações em manufatura, etapas do projeto de simulação, software de 

simulação; modelagem de sistemas e suas variáveis, distribuições utilizadas em 

simulação, geração de números aleatórios; Simulação de Monte Carlo e simulação em 

software comercial; Teoria de Filas. 

Pesquisa Operacional e Otimização: A abordagem e as técnicas da Pesquisa Operacional; 

modelagem matemática; introdução aos métodos matemáticos como elementos auxiliares 

no processo de tomada de decisão e análise dos problemas da empresa; programação 

linear: formulação e interpretação gráfica; o algoritmo Simplex; modelos de redes; solução 

de problemas com utilização do computador; o Processo Analítico Hierárquico. 

Planejamento da Demanda e Gestão de Estoques: O curso oferece uma visão global da 

área de Produção, detalhando as atividades relacionadas com a Programação, 

Planejamento e Controle da Produção (PPCP). A disciplina apresenta em profundidade 

algumas técnicas consagradas de Planejamento e Controle da Produção: definição de 

processos produtivos, estudos de layouts, previsão de demanda e gestão de estoques. 

Intervenção Ergonômica: Introdução; ergonomia de processo; lógica antropocêntrica; 

metodologia em ergonomia; fundamentos teóricos da Análise Ergonômica do Trabalho e 

metodologia; layout de processo; apresentação de estudos de caso; planejamento e 

condução de trabalhos práticos; os procedimentos a serem adotados em estudos de 

análise de processo baseiam-se na lógica antropocêntrica. 

Sequenciamento de Operações e Gestão de Insumos: O curso oferece uma visão global 

da área de Produção, detalhando as atividades relacionadas com a Programação, 

Planejamento e Controle da Produção (PPCP). A disciplina apresenta em profundidade 

algumas técnicas consagradas de Planejamento e Controle da Produção: Análise de 

Capacidade Produtiva, Técnicas de Programação de Tarefas (sequenciamento) e MRP 

(Material Requirements Planning). 

Seminário de Pesquisa: Produção, na qual o aluno faz um trabalho individual na definição 

e na construção de uma problemática de pesquisa e respectivo levantamento do estado 

da arte. Para tanto, ele utiliza seus conhecimentos de Metodologia de Pesquisa e 

Engenharia de Produção. A disciplina contribui para a elaboração dos primeiros capítulos 



 

   
 

da monografia, que tratam da introdução e do referencial teórico. Será abordado na 

disciplina: estrutura de dissertações na área de Engenharia de Produção; comentários 

iniciais; definição de tema; definição de objetivos; método de pesquisa; método de 

trabalho; delimitações do estudo; estrutura do trabalho; elaboração de referencial teórico. 

 

O primeiro passo é o candidato preencher a ficha de inscrição online, conforme link 

disponibilizado a seguir. Após uma análise da ficha de inscrição por parte da coordenação 

do curso, o departamento entrará em contato com os candidatos pré-selecionados para 

o agendamento de uma entrevista. As entrevistas ocorrerão na sede do DEPROT ou, em 

casos especiais, por telefone ou videoconferência. Após a entrevista, o candidato ficará 

apto a realizar sua matrícula apresentando o comprovante de pagamento e a 

documentação necessária. 

 

A inscrição para a seleção do curso de Especialização é realizada através do 

preenchimento da ficha de inscrição, disponibilizada no site da Engenharia de Produção 

da UFRGS (www.ufrgs.br/producao). Não serão aceitas inscrições via correio. 

 

O ingresso no curso de especialização em Gestão da Produção está condicionado a fatores 

como desempenho do candidato em cursos anteriores (de Graduação ou Pós-Graduação), 

currículo, aderência, atual e futura, à área pretendida e motivação. As características 

listadas a seguir são diretrizes subjetivas para avaliação dos candidatos, não compondo 

pré-requisitos para ingresso no curso. 

 - Bom desempenho na Graduação e em outros cursos de Pós-Graduação em nível 

de Especialização (preferencialmente nas áreas de Engenharia de Produção e áreas afins, 

como Administração); 

 - Conhecimentos em língua inglesa (nível de leitura); 

 - Conhecimentos em informática. 
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 - Preenchimento online da Ficha de Inscrição; 

 - Foto 3x4 (uma); 

  - Xerox do RG, do CPF (se presente no RG, basta xerox do primeiro), do diploma 

de Graduação e do histórico escolar da Graduação. 

 

*Os documentos acima listados devem ser entregues à Secretaria do curso no momento 

da entrevista. 

  

INSCRIÇÕES PRORROGADO ATÉ 21/04/2019 

ENTREVISTAS 
Em fluxo contínuo, 

agendadas pela Secretaria 

MATRÍCULAS 
Em fluxo contínuo, 

agendadas pela Secretaria 

INÍCIO DO PERÍODO LETIVO Previsto para abril de 2019 

TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO Dezembro de 2019 

PRAZO MÁXIMO PARA A CONCLUSÃO 

DA MONOGRAFIA 
Dezembro de 2020 

 

O curso prevê um máximo de 30 vagas, e sua ocorrência está condicionada à formação 

de uma turma com um mínimo de 15 alunos. 

 

Matrícula: R$ 895,00 

Parcelas: 20 x R$ 895,00 

 



 

   
 

Escola de Engenharia da UFRGS. 

Av. Osvaldo Aranha, 99 – Porto Alegre, RS. CEP 90.035-190. 

 

 - Frequência mínima de 75% por disciplina; 

 - Para a obtenção do título de Especialista é necessário que o aluno curse e seja 

aprovado, isto é, obtenha conceito C ou superior, em pelo menos 24 créditos de 

disciplinas e redija um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

 - Estudantes de Pós-Graduação Lato Sensu devem obter a totalidade dos 

requisitos para conclusão do curso num período de 22 meses. Não é permitido, segundo 

a legislação vigente na UFRGS, o trancamento de matrícula deste tipo de curso. 

*Os créditos obtidos junto ao curso não podem ser aproveitados para cursos de Mestrado 

Acadêmico e/ou Profissional. 

 

Christian Silveira: 

 E-mail: christian@producao.ufrgs.br 

 Telefone: (0xx51) 3308-4006 

Rejani Sales: 

 E-mail: secretaria@producao.ufrgs.br 

 Telefone: (0xx51) 3308-3909 

Julian Lühring: 

 E-mail: secretaria3@producao.ufrgs.br 

 Telefone: (0xx51) 3308-4007 
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