
 

   
 

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

Especialização em Sistemas Lean – 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. Tarcísio Saurin (saurin@ufrgs.br) 

Coordenador substituto: Prof. Cláudio Müller (cmuller@producao.ufrgs.br) 
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O Sistema Toytota de Produção (STP), desenvolvido originalmente na indústria 

automotiva, tem sido, há cerca de três décadas, uma referência para empresas de 

diversos setores. Isso ocorre em função dos ganhos de desempenho operacional 

normalmente associados ao uso desse sistema, cuja abstração para outros setores é 

conhecida como Produção Enxuta (Lean Production). 

Dessa forma, o Curso de Especialização em Sistemas Lean atende a uma demanda prática 

de profissionais e empresas de vários setores interessados em usar os sistemas lean. 

 

Profissionais com curso superior na área de Engenharia de Produção e profissionais com 

curso superior que desempenhem suas atividades profissionais em áreas com afinidades 

ao Sistema Lean. 

 

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. 
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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 Manufacturing e 

Estabilidade Básica (30h/a) 

Tarcísio Abreu Saurin 

André Seidel 

Seis Sigma e Controle Estatístico de 

Processos (45h/a) 
Carla Schwengber ten Caten 

Sistemas Puxados, Padronização e MFV 

(30h/a) 

Tarcísio Abreu Saurin 

Guilherme Luz Tortorella 

Fatores Humanos e Autonomação (30h/a) 
Tarcísio Abreu Saurin 

Fernando Gonçalves Amaral 

Logística Lean (30h/a) 
Ricardo Augusto Cassel 

Paulo Ghinato 

Análise Gerencial de Custos (30h/a) Francisco José Kliemann Neto 

Simulação Computacional (30h/a) Ricardo Augusto Cassel 

Desdobramento de Diretrizes (Hoshin 

Kanri) e Gerenciamento A3 (30h/a) 

Cláudio José Müller 

Paulo Ghinato 

Desenvolvimento de Produto Lean (30h/a) Márcia Elisa Soares Echeveste 

Lean em Serviços e Processos 

Administrativos (30h/a) 
Paulo Ghinato 

Liderança Lean e Melhoria Contínua 

(30h/a) 
Guilherme Luz Tortorella 

Planejamento da Demanda e Gestão de 

Estoques (30h/a) 
Michel José Anzanello 

Tópicos Especiais (30h/a) 
Tarcísio Abreu Saurin 

Paulo Ghinato 

 

*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 Manufacturing e Estabilidade Básica: Nessa disciplina, inicialmente 

serão apresentados os conceitos e princípios básicos do Lean Manufacturing, bem como 

sua evolução ao longo dos sistemas produtivos. Em seguida, a disciplina apresentará aos 

participantes as vantagens da implantação da Manutenção Produtiva Total (MPT) em um 

sistema Lean, como ferramenta de integração do Homem x Máquina x Empresa, para a 

melhoria da Qualidade e maximização da eficiência das máquinas e equipamentos. Além 

disso, o aluno irá desenvolver os conceitos associados à Troca Rápida de Ferramentas 

(TRF) e os métodos estruturados para a padronização e gestão dos tempos de setup 

dentro da perspectiva competitiva nacional. 

Seis Sigma e Controle Estatístico de Processos: Essa disciplina aborda técnicas de 

controle estatístico de processos, que são aplicadas amplamente em sistemas lean. As 

técnicas para elaboração e interpretação de cartas de processo abordadas na disciplina 

também são úteis para avaliar a estabilidade e capacidade de processos, auxiliando a 

verificar se os mesmos estão aptos a implantação de práticas e princípios lean. 

Sistemas Puxados, Padronização e MFV: Nessa disciplina, inicialmente serão discutidos 

os princípios fundamentais dos sistemas puxados e seus três tipos básicos (reposição, 

sequenciada e mista). Em seguida, serão apresentados os procedimentos para 

dimensionamento de estoques em uma lógica de produção puxada, enfatizando o sistema 

kanbans. A elaboração do trabalho padronizado dos operadores de linha de frente será 

outro assunto abordado, sendo discutidos os passos para elaborar e manter o trabalho 

padrão, visando reduzir perdas e balancear a carga de trabalho dos operadores. Além 

disso, será apresentado o mapeamento do fluxo de valor (MFV), a principal ferramenta 

usada em ambientes lean para compreender os processos e identificar onde cada prática 

e princípio lean deve ser aplicada. As etapas e dificuldades para aplicação do MFV serão 

abordadas, demonstrando como elaborar mapas do estado futuro que contemplem 

princípios lean chaves, tais como puxar a produção e padronizar operações. 

Fatores Humanos e Autonomação: Essa disciplina inicialmente apresenta princípios e 

práticas de ergonomia e segurança no trabalho, visando a eliminação de perdas 

associadas a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. São apresentadas práticas 

para realizar uma análise ergonômica do trabalho e princípios de projeto de processos 

que equilibrem as demandas técnicas e humanas. Além disso, a disciplina apresenta os 

princípios e implicações da autonomação (Jidoka). Uma máquina em condições normais 

de funcionamento não necessita de um “vigia” tomando conta dela. Para assegurar a 

qualidade do trabalho realizado pela máquina, acopla-se a ela um dispositivo à prova de 

erros (poka-yoke) que a faz parar quando ocorre qualquer irregularidade, evitando assim 

produzir uma peça com defeito. Os tipos e princípios de projeto de poka-yokes são 

discutidos. A autonomação também cria a possibilidade de que um mesmo operador 

opere várias máquinas, sendo multifuncional. Os tipos e dificuldades associadas à 

implantação da multifuncionalidade também são abordados. 



 

   
 

Logística Lean: Esta disciplina apresentará os conceitos de logística lean, o método para 

o dimensionamento e um sistema logístico inbound, assim como elaborar um plano para 

implantar, manter e melhorar o sistema. Será abordado o trabalho de transporte dos 

materiais ao longo das rotas, identificando atividades que agregam e atividades que não 

agregam valor. Definição do Tempo para Execução das Atividades de Transporte e 

Alimentação dos Materiais, definição do Processo Puxador e Padronização das Atividades 

do Ciclo Puxador, arranjo do layout para Otimização do Fluxo de Materiais, o Papel do 

Mizusumashi (alimentador/abastecedor de materiais), balanceamento das Atividades de 

Transporte e Alimentação de Materiais. Ainda serão abordados os princípios de fluxo 

nivelado de entrega, aumento da frequência de abastecimento e redução do tamanho dos 

lotes de entrega. 

Análise Gerencial de Custos: Essa disciplina aborda os métodos para o cálculo de custos 

em um ambiente Lean, bem como a análise de viabilidade econômico-financeira de 

projetos de melhoria. Também é explorada a necessidade de uso de novos indicadores 

de desempenho financeiros e não financeiros, compatíveis com a filosofia Lean. 

Simulação Computacional: Essa disciplina aborda o uso de simulação computacional 

como ferramenta para tomada de decisão e avaliação de impactos de mudanças 

tipicamente introduzidas como parte de iniciativas de implantação lean, tais como 

melhorias de layout, formação de famílias de produtos e redução de estoques. 

Desdobramento de Diretrizes (Hoshin Kanri) e Gerenciamento A3: Nesta disciplina os 

participantes aprenderão a desenvolver e desdobrar o planejamento estratégico da 

empresa alinhado com os princípios Lean (Hoshin Kanri). Serão discutidas as origens; 

componentes e etapas do Hoshin Kanri, a dinâmica do Hoshin Kanri, o processo de 

Nemawashi (obtenção de consenso) e a estrutura Interna de Suporte ao Hosin Kanri. O 

processo de gerenciamento A3 será apresentado como uma forma de desdobramento do 

planejamento estratégico Hoshin Kanri. Também será enfatizado o papel do A3 como 

método para identificação e solução de problemas, segundo a lógica da melhoria contínua 

e demais princípios lean, como a gestão visual e a busca de consenso entre todos os 

envolvidos. 

Desenvolvimento de Produto Lean: Nessa disciplina tem-se uma abordagem para 

estruturar o processo de desenvolvimento de novos produtos segundo a filosofia Lean. 

São abordadas práticas como a engenharia simultânea, identificação e priorização de 

requisitos dos clientes e projeto orientado para facilitar a manufatura. A abordagem 

permite a obtenção de ganhos de lead time de desenvolvimento de produto, bem como 

melhoria da qualidade das informações através da redução de retrabalhos e fluxos 

paralelos de informação. Além disso, potencializa a aplicação dos princípios enxutos de 

modo a minimizar problemas na concepção de novos processos de desenvolvimento, 

capacitando o participante a analisá-los de maneira crítica. 

Lean em Serviços e Processos Administrativos: Essa disciplina aborda as 

particularidades da gestão em serviços, enfatizando o uso de técnicas para capturar 

requisitos dos clientes e avaliar a satisfação dos mesmos com produtos e serviços. Tais 

técnicas são fundamentais para a identificação do que agrega valor ao cliente, um princípio 



 

   
 

Lean fundamental. Também serão abordados conceitos e princípios Lean office: as sete 

perdas nas Funções Administrativas, a Gestão dos Processos e Fluxo de Informações, 

Mapeamento do Fluxo de Valor e o Mapeamento dos Processos Administrativos, os 

Principais Elementos do Lean System nos Processos Administrativos. São discutidos 

exemplos de aplicação de princípios lean em serviços, em setores como assistência à 

saúde, serviços bancários, restaurantes e aeroportos. 

Liderança Lean e Melhoria Contínua: Esta disciplina apresenta as principais habilidades 

que um líder deve ter para a implantação do Lean e o desenvolvimento de pessoas. As 

habilidades quanto ao processo de ensino, escolha do método do treinamento, 

desenvolvimento do trabalho em equipe, aprendizado das características técnicas do líder 

e seu desenvolvimento darão aos líderes as diretrizes básicas para condução do processo 

de mudança na empresa. Os participantes estudarão a importância do gestor na 

propagação, manutenção e sucesso do lean. Para isso, será destacado o papel do gestor 

no processo de formador de opinião na organização da gestão da mudança, usando as 

soft skills necessárias para sustentabilidade das práticas enxutas e continuidade da 

mudança. A disciplina ainda aborda o papel da liderança para criar um ambiente favorável 

à melhoria continua (kaizen), bem como as diferentes formas de operacionalização deste 

princípio. 

Planejamento da Demanda e Gestão de Estoques: O sistema lean visa produzir de acordo 

com o ritmo da demanda, evitando produção em excesso. Dessa forma, conhecer a 

demanda real do mercado é fundamental para o dimensionamento da capacidade, o que 

inclui dimensionar estoques de materiais, mão-de-obra e equipamentos. Dessa forma, a 

disciplina enfatiza os temas previsão de demanda, planejamento da capacidade, gestão de 

estoques e balanceamento da produção. Também é discutido como o planejamento de 

vendas deve ser integrado com o planejamento das operações. 

Tópicos Especiais: Esta disciplina contempla as particularidades e riscos da implantação 

de sistemas lean em ambientes complexos, como serviços de assistência à saúde, 

aeroportos e grandes empresas de modo geral. É apresentado o método FRAM 

(Functional Resonance Analysis Method) como método complementar ao Mapeamento 

do Fluxo de Valor, tendo em vista avaliar o impacto das mudanças introduzidas pelo lean 

em sistemas complexos. Além disso, a disciplina envolve visita técnica em empresa de 

referência em implantação de práticas enxutas, bem como envolve palestras de 

representantes de empresas que tem aplicado lean. São ainda discutidas as diretrizes para 

elaboração dos trabalhos de conclusão de curso.  

 

 

 

 

 

 



 

   
 

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 Sistemas Lean 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); 

 - Conhecimentos em língua inglesa (nível de leitura); 

 - Conhecimentos em informática. 

 

 - 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. 
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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 maio 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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