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1 OBJETIVOS

1.1 Objetivo Geral

Esse curso tem como objetivo capacitar os profissionais que atuam na indústria a
efetivamente implementar os conceitos e técnicas da Manufatura Enxuta e da
Manufatura Avançada, de forma complementar, proporcionando, como indicadores de
sucesso, no longo prazo, índices de qualidade, entrega e produtividade tão
expressivos e sustentáveis que sejam capazes de posicionar a empresa onde atuam
num patamar privilegiado de competitividade e lucratividade em um ambiente global
cada vez mais desafiador e inovador.

1.2 Objetivos Específicos

❖ Apresentar os princípios e conceitos relacionados ao “Pensamento Enxuto - Lean
Thinking” e ao “modelo Toyota de gestão – Toyota Way, 2001”;
❖ Desenvolver nossos alunos de forma a torná-los efetivos “agentes de solução de
problemas” e “promotores da melhoria contínua”;
❖ Capacitar os alunos a promoverem significativa redução de custos no sistema
produtivo ao mesmo tempo em que melhoram a qualidade e reduzem o lead time
dos processos;
❖ Capacitar os alunos a implementarem os conceitos e técnicas da Manufatura
Enxuta e da Manufatura Avançada, de forma complementar, proporcionando
condições para melhorarem a competitividade e a lucratividade da empresa onde
atuam;
❖ Dar forte ênfase à filosofia que sustenta a metodologia e formar líderes capazes
de desenvolver as pessoas e construir, com o devido auxílio das demais áreas de
suporte, a cultura da melhoria contínua na empresa.
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2 PÚBLICO-ALVO
O curso de pós-graduação lato sensu em “Manufatura Enxuta e Avançada – Lean 4.0”
será aberto aos candidatos diplomados em cursos de graduação nas áreas de
eletrônica, mecatrônica, automação, mecânica, logística, gestão da produção, gestão
da qualidade, gestão industrial, engenharia de processos, melhoria contínua,
excelência operacional e áreas correlatas, que após a conclusão do curso estarão
aptos a administrar, melhorar e gerenciar processos produtivos com os conceitos
aplicados da manufatura enxuta e avançada.

3 CARGA HORÁRIA
Na organização curricular temos disciplinas que desenvolvem atividades práticas,
individuais, em grupo, dentro e fora da sala de aula notadamente no desenvolvimento
do trabalho de conclusão do curso. A carga horária (360 horas) atende todas essas
atividades em sala de aula e em laboratórios.

4 PERFIL DO PROFISSIONAL CONCLUINTE DO CURSO
Serão formados “agentes de solução de problemas”, possuidores de um pensamento
científico, que agem baseados em dados e fatos, e, possuem a capacidade de
promover melhorias significativas em seus ambientes de trabalho através da correta
implementação dos princípios, conceitos e técnicas que compõem a Manufatura
Enxuta e a Manufatura Avançada – sempre com uma visão complementar e
abrangente.implementação dos princípios, conceitos e técnicas que compõem a
Manufatura Enxuta e a Manufatura Avançada – sempre com uma visão complementar
e abrangente.
5 PERÍODO E PERIODICIDADE
O curso será ofertado em disciplinas/ módulos de 30 horas e serão oferecidos aos
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sábados em período integral e/ ou durante a semana das 19:00 às 22:00 horas,
desenvolvido em três semestres letivos

6 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
As disciplinas/ módulos que compõem o curso, com respectivas cargas horárias estão
descritas na tabela 1:
Tabela 1 - Organização Curricular
C.H.
Semestre

Disciplina / módulo
(horas)

Fundamentos do Lean Manufacturing

30

Modelo Lean para a Melhoria Contínua e o Desenvolvimento
de Pessoas

30

OPF

Trabalho Padronizado e Criação do Fluxo Contínuo

30

II4.0

Introdução a Indústria 4.0

30

TPM

Manutenção Produtiva Total – TPM 4.0

30

VSM

Gestão Lean de Fluxo de Valor para Manufatura e Serviços

30

BSC

Planejamento Estratégico & Hoshin Kanri

30

PCP

PCP Lean e Criação do Sistema Puxado-Nivelado

30

ENP

Modelo Lean para a Excelência no Desenvolvimento de
Novos Produtos

30

SFM

Liderança Lean & Shop Floor Management

30

ASFA

Aplicação da Fábrica Inteligente (Smart Factory)

30

LM4.0

Lean Manufacturing & Indústria 4.0

30

TPS
KAIZEN

1º

2º

3º

Fonte: Dados do Autor
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6.1 Aproveitamento de estudos
Nos programas de pós-graduação e extensão universitária ofertados por esta
instituição temos a prática interdisciplinar e a possibilidade de aproveitamento de
estudos considerando as áreas afins, os conteúdos, as cargas horárias e obedecendo
ao procedimento de análise de aproveitamento de estudos já aplicado na instituição.

6.2 Ementas e Bibliografia para as disciplinas/ módulos

Fundamentos do Lean Manufacturing
EMENTA
Apresentar os conceitos fundamentais e técnicas envolvidas no Sistema Toyota de
Produção (TPS) e na Manufatura Enxuta (Lean Manufacturing) utilizando o “modelo da casa
Toyota”, assim como os princípios e conceitos do modelo de gestão da Toyota explícitos
no documento “Toyota Way, 2001”, complementando esse estudo através da apresentação
de um novo mindset, necessário para a busca da excelência: o “Pensamento Enxuto” (Lean
Thinking). Pretende-se capacitar o aluno a promover melhorias significativas no Sistema
Produtivo e iniciar a jornada de implementação da Manufatura Enxuta na empresa onde
atua, desenvolvendo a capacidade técnica, o pensamento lógico e abrangente –
entendendo que existe uma filosofia que sustenta a metodologia – e reforçando a
importância de uma conduta ética diante das questões e decisões envolvidas na
implementação do Lean Manufacturing. Ficarão evidentes as vantagens da Produção
Enxuta perante a, ainda dominante no Brasil, "Produção em Massa" (por grandes lotes), e,
para uma correta abordagem, serão apresentados também o contexto histórico, cultural e
demais aspectos importantes envolvidos na criação desse modelo de gestão inovador.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- O Pensamento Enxuto – Lean Thinking
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• Mostrar a filosofia de gestão que sustenta a metodologia, apresentar os princípios
básicos inerentes a esse novo modelo de gestão e os aspectos culturais que o
permeiam;
• Apresentar a definição e os conceitos envolvidos no Pensamento Enxuto;
• Explanar a respeito dos 5 princípios do Pensamento Enxuto;
• Apresentar o modelo macro de gestão da Toyota – Toyota Way, 2001.
2- Sistema Toyota de Produção – TPS
• Apresentar os conceitos e principais técnicas envolvidas no TPS;
• Explanar a respeito do TPS através do “modelo da casa Toyota”;
• Apresentar o Programa Educacional 5S e o Trabalho Padronizado, ressaltando a
necessidade da construção de uma estabilidade básica inicial no sistema;
• Desenvolver a capacidade de identificar e eliminar desperdícios nos processos e
consolidar a aprendizagem através de uma aplicação prática.
3- Manufatura Enxuta – Lean Manufacturing
• Apresentar a definição e os conceitos envolvidos na Manufatura Enxuta;
• Apresentar as principais técnicas envolvidas na Manufatura Enxuta e exercitar a
aplicação de conceitos e técnicas através de cálculos demonstrativos;
• Apresentar estudo de casos e evidenciar a superioridade da Manufatura Enxuta
como modelo de gestão;
• Aplicar uma dinâmica “Lean game” para reforçar o aprendizado e estimular o
interesse dos alunos através da experimentação e visualização de resultados.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
❖ WOMACK, J.P.; JONES, D.T. A Mentalidade Enxuta nas Empresas. 15 ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2004.
❖ OHNO, T. O Sistema Toyota de Produção: Além da produção em larga escala. 1 ed.
Porto Alegre: Bookman, 1997.
❖ SHINGO, S. O Sistema Toyota de Produção: Do ponto de vista da engenharia de
produção. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 1996.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
❖ WOMACK, J. P.; JONES, D. T.; ROOS, D. A Máquina que Mudou o Mundo. 21 ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

Modelo Lean para a Melhoria Contínua e o Desenvolvimento das Pessoas
EMENTA
Para a devida implementação da Produção Enxuta é fundamental a capacitação na
resolução de problemas e na construção da “cultura da melhoria contínua”. “Lean” é fácil
de entender e difícil de aplicar, demanda estudo profundo, esforço constante e o
desenvolvimento das pessoas tornando-as “agentes de solução de problemas” engajados
nessa transformação organizacional. A adoção do “Modelo Lean” requer uma grande
mudança na rotina diária e também um novo padrão mental, além da aplicação de um
método científico para identificação e eliminação da causa raiz dos problemas. Nessa
disciplina, apresentaremos os principais conceitos envolvidos no Kaizen (Melhoria
Contínua), as principais ferramentas da qualidade utilizadas na resolução de problemas, e,
o processo A3, nas suas 3 principais aplicações, utilizando-o também como ferramenta para
o “coaching Lean”. O Kaizen é o foco dessa disciplina, esse tema será amplamente
debatido e apresentado em seus diferentes aspectos de implementação. Pretende-se
desenvolver a capacidade analítica, o pensamento científico e reforçar a importância da
disciplina e da conduta ética diante das questões e decisões envolvidas na implementação
do Lean Manufacturing.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- Qualidade Total
• Demonstrar a importância da qualidade total e do controle da qualidade associado à
implementação da Manufatura Enxuta;
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• Apresentar as ferramentas básicas da qualidade possibilitando o entendimento e
aplicação destas na resolução de problemas e melhoria contínua dos processos;
• Apresentar os conceitos e principais técnicas envolvidas no Controle de Qualidade
Total (TQC) – modelo japonês;
• Apresentar os conceitos envolvidos no ciclo de gestão PDCA e o Método de
Análise e Solução de Problemas (MASP).
2- Processo A3
• Apresentar os conceitos envolvidos no processo A3;
• Apresentar os modelos de A3 de Solução de Problemas, A3 de Status e no A3 de
Proposta – fundamentais para a aprendizagem e o processo de resolução de
problemas e melhoria contínua na empresa Lean;
• Capacitar os alunos, com maior ênfase, no A3 de Solução de Problemas,
desenvolvendo nos alunos o “Pensamento A3” através da aplicação prática;
• Apresentar o A3 como instrumento de coaching para o desenvolvimento das
pessoas.
3- Kaizen
• Apresentar o conceito de Kaizen e as diversas formas de implementar o Kaizen de
modo a construir a “Cultura da Melhoria Contínua” na empresa;
• Apresentar estudo de casos e exemplos de implementação do Kaizen;
• Apresentar os conceitos e técnicas envolvidas na criação de um “sistema de
sugestão”, assim como os principais modelos utilizados no ocidente e no Japão;
• Promover amplo debate a respeito da importância e do desafio envolvido na
implementação do Kaizen utilizando o A3 que será desenvolvido pelos alunos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
❖ IMAI, M. Kaizen: A Estratégia para o Sucesso Competitivo. 5 ed. São Paulo: IMAM,
1988.
❖ DEMING, W. E. Qualidade: A revolução da Administração. 1 ed. Rio de Janeiro:
Marques-Saraiva, 1990.
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❖ JURAN, J. M. A Qualidade desde o projeto: novos passos para o planejamento da
qualidade em produtos e serviços. 1 ed. São Paulo: Pioneira, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
❖ HIRANO, H. 5S na Prática. 1 ed. São Paulo: IMAM, 1992.

Trabalho Padronizado e a Criação do Fluxo Contínuo
EMENTA
Essa disciplina aborda dois temas centrais da filosofia Lean: o fluxo contínuo e o trabalho
padronizado. Fazer fluir significa reduzir etapas, esforços, tempos e custos desnecessários.
O Trabalho Padronizado (TP), por sua vez, é o elemento central da melhoria contínua, que
proporciona consistência nas entregas e na qualidade de processos e serviços, além de
fornecer condições para o aprendizado organizacional. Através do TP, conhecemos os
detalhes dos processos, aprofundamos a compreensão dos conteúdos de trabalho
envolvidos em cada etapa, a sequência em que devem ser realizados, o resultado esperado
e os tempos a eles associados. Tanto o Fluxo Contínuo quanto o Trabalho Padronizado,
podem e devem ser aplicados em todas as áreas da empresa. Como um dos diferenciais
do nosso curso, utilizaremos uma dinâmica com uma célula de montagem de um conjunto
mecânico com engrenagens, molas, etc., realizada em diversas com desafios crescentes,
para aplicação dos conceitos discutidos em aula.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- Trabalho Padronizado – Avançado
•

Apresentar os critérios para quebra de elementos e estabelecimento de IMP;

•

Realizar, na prática, o Balanceamento de Operações;
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•

Capacitar os alunos a desenvolver o TP através da utilização, na prática, dos
documentos do Trabalho Padronizado;

•

Mostrar como o Trabalho Padronizado auxilia no treinamento dos operadores;

•

Apresentar o conceito de Trabalho Padronizado Acíclico p/ atividades de suporte:
Manutenção, Qualidade, Materiais, Preparação de Máquinas;

•

Explanar a respeito da utilização das auditorias escalonadas para auxiliar na
verificação e manutenção do Trabalho Padronizado.

Fluxo Contínuo – Avançado

2.
•
•
•

Apresentar o conceito de fluxo de uma peça por vez – One Piece Flow;
Saber diferenciar entre IMP, Buffer, Lote e Decoupler e suas aplicações;
Desenvolver a capacidade de implementar o Fluxo Contínuo nos processos através
da explanação dos seguintes pontos:
a- A escolha dos produtos finais ou família de produtos
b- A análise dos elementos de trabalho
c- Medição do tempo real necessário para cada elemento de trabalho
d- Verificação da capacidade do equipamento (atender o takt time)
e- Definição do nível de automação
f- Organização do processo físico
g- Determinação do número de operadores
h- Distribuição do trabalho
i- Programação do processo puxador
j- A determinação da flexibilidade do processo puxador.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
❖ SHINGO, S. Sistemas de produção com estoque Zero: o Sistema Shingo para
melhorias contínuas. 1 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
❖ SILVA, A. V.; COIMBRA, R. R. C. Manual de tempos e métodos: princípios e técnicas
do estudo de tempos. São Paulo: Hemus, [s.d.].
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❖ BARNES, R. M. Estudo de movimentos e de tempos: projeto e medida do trabalho.
6 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1977.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
❖ CURY, A. Organização e métodos: uma visão holística. 6 ed. São Paulo: Atlas, 1994.

Introdução a Indústria 4.0
EMENTA
O objetivo fundamental dessa disciplina é apresentar os principais conceitos, tecnologias
habilitadoras e aplicações da “Indústria 4.0” – sempre com foco na busca da excelência na
indústria. Será apresentada a evolução histórica da I4.0, um método para a identificação do
índice de maturidade da indústria para a I4.0, e, uma maneira de pensar e de aplicar as
tecnologias habilitadoras da I4.0 visando facilitar a implementação de projetos de melhoria
e também o próprio sistema de gestão da produção. Ao final da disciplina os alunos serão
capazes de criar um plano básico de implementação das tecnologias da I4.0 para facilitar
a jornada de “transformação Lean” da empresa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- Fundamentos da Indústria 4.0 – I4.0
•
•
•
•

Apresentar os conceitos fundamentais e tecnologias habilitadoras da I4.0;
Apresentar um método para identificação do índice de maturidade para a I4.0;
Mostrar a evolução histórica da I4.0 e os desafios para a indústria brasileira;
Apresentar os pilares da “indústria inteligente”.

2- I4.0 e Sistemas de Gestão da Produção
•
•

Apresentar as Normas ISA-88 e ISA-95;
Apresentar exemplos de plataformas de sistemas de gestão da produção;
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•

Apresentar sistemas de modelamento de planta e modelamento de
processos;
Explanar a respeito de Inteligência artificial e Machine Learnig.

•

3- I4.0 e a Manufatura Enxuta
•
•
•
•

Apresentar, de forma introdutória, a relação entre as tecnologias habilitadoras para
a I4.0 e a aplicação dessas para a Manufatura Enxuta;
Explanar sobre a importância da integridade de dados e segurança da informação;
Mostrar algumas aplicações da I4.0 na indústria;
Discorrer a respeito dos impactos da I4.0 para os profissionais da indústria e para a
sociedade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
❖ GROOVER, M. P. Automação industrial e sistemas de manufatura. 3. ed. São Paulo:
Pearson Hall, 2011.
❖ MEYER, H.; FUCHS, F.; THIEL, K. Manufacturing Execution Systems: Optimal
Design, Planning, and Deployment. New York: McGraw Hill, 2009.
❖ RUSSEL, S.; NORVIG, P. Inteligência Artificial. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
❖ GORDON, A.; MURPHY, G. Systems Security Certified Practitioner Official Study
Guide and SSCP CBK Kit. 2ª ed. Nova Jersey: Sybex, 2016.

Manutenção Produtiva Total – TPM 4.0
EMENTA
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Considerando os baixos índices de produtividade no Brasil e o cenário no país que,
praticamente, inviabiliza o investimento em máquinas e equipamentos, evidenciamos a
necessidade de uma gestão (e utilização) eficiente dos ativos fixos existentes na empresa.
Nesse sentido, o domínio conceitual e prático da Eficiência Global do Equipamento (OEE),
cuja origem encontra-se intimamente relacionada com a Manutenção Produtiva Total
(TPM), é fundamental para aumentar a eficiência operacional e revelar (depois explorar) a
"fábrica oculta" existente na maioria das empresas. Naturalmente, ao avançarmos no
estudo da TPM e OEE, chegaremos à Manutenção Lean, ou seja, ao resultado natural da
aplicação dos princípios e soluções Lean à moderna gestão da manutenção. A Manutenção
Lean é a adoção do "Pensamento Lean" na Manutenção - que visa apoiar a gestão
empresarial na eliminação de todas as formas de desperdício e na criação de valor para o
cliente - adotando uma abordagem global, centrada na participação de todos e na constante
melhoria da OEE - Overall Equipment Effectiveness. Além disso, de forma inovadora,
apresentaremos como utilizar as técnicas e recursos da Indústria 4.0 para otimizar o
trabalho da manutenção e facilitar a obtenção de melhores índices de OEE, ou seja,
introduziremos o conceito de “TPM 4.0”.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- Manutenção Produtiva Total & TPM 4.0
•
•
•
•
•

Apresentar os conceitos e pilares da Manutenção Produtiva Total (TPM), assim como
o roteiro ideal para implementação;
Apresentar as metas da TPM e as Seis Grandes Perdas a serem combatidas;
Detalhar os Oito Pilares de Suporte à TPM;
Apresentar o conceito de “TPM 4.0”, integrando o modelo de gestão TPM e as
tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, e, mostrando os benefícios potenciais;
Capacitar os alunos a identificarem quais os recursos e tecnologias da indústria 4.0
podem ser utilizados para a melhoria de confiabilidade e performance de OEE,
ressaltando a importância do investimento com propósito.

2- Confiabilidade
•

Apresentar os conceitos básicos de confiabilidade de equipamentos e componentes;
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•

•
•

Explanar a respeito da função densidade e função densidade acumulada da
distribuição de Weibull, mostrando como ela é utilizada para determinar e melhorar
a confiabilidade de equipamentos e sistemas de produção;
Apresentar conceito de curva da banheira e como realizar a leitura para a tomada de
decisão;
Desenvolver diagramas de blocos de confiabilidade de equipamentos e sistemas
baseando-se nas confiabilidades dos componentes e apresentar propostas de
melhoria.

3- Eficiência Global do Equipamento – OEE [Overall Equipment Effectiveness]
•
•
•
•

Capacitar o aluno a promover aumento significativo da eficiência operacional através
da busca pela OEE "Classe Mundial" (WCM);
Apresentar os conceitos e cálculos referentes a Eficiência Global do Equipamento
(OEE) e a Produtividade Efetiva Total do Equipamento – TEEP;
Desenvolver uma atividade prática com os alunos de tal forma que possam
consolidar o aprendizado através de um caso real;
Mostrar o impacto (positivo) nos resultados financeiros da empresa ao realizar uma
abordagem que efetive o aumento da OEE, vinculando esse aumento (OEE) ao
EBITDA e ROA.

4- Manutenção Lean
•
•
•
•

Apresentar as principais políticas de manutenção, respectivas vantagens, e
capacitar o aluno a selecionar a melhor política para a necessidade a ser atendida;
Explanar como funciona a função manutenção e de que maneira ela pode impactar
na estratégica da empresa;
Apresentar e desenvolver KPI’s financeiros, de performance e operacionais para a
correta gestão da manutenção;
Apresentar a aplicação do “Pensamento Enxuto” na manutenção de forma a
caracterizar a “Manutenção Lean”, e, mostrar os benefícios que podem ser obtidos
através desse novo modelo de manutenção.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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❖ TAKAHASHI, Y.; OSADA, T. TPM/ MPT: manutenção produtiva total. 1 ed. São
Paulo: IMAM, 1993.
❖ XENOS, H. G. Gerenciando a Manutenção Produtiva: O caminho para Eliminar
Falhas nos Equipamentos e Aumentar a Produtividade. 1 ed. Nova Lima: INDG
Tecnologia e Serviços LTDA, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
❖ GOLDRATT, E. M. e COX, J. A Meta: um Processo de Melhoria Contínua. 2 ed.
Nobel, 2004.

Gestão Lean de Fluxo de Valor para Manufatura e Serviços
EMENTA
O mapeamento do fluxo de valor (Value Stream Mapping – VSM) é o direcionador da
transformação Lean de uma empresa, trata-se de uma ferramenta fundamental para o início
de uma “jornada Lean” e para a melhoria sistêmica de um fluxo de valor – podendo ser
aplicado na manufatura e, também, nas áreas administrativas e de serviços. Um mapa do
fluxo de valor é, basicamente, uma representação visual do fluxo de materiais e de
informações, para uma determinada família de produtos ou serviços. Serve para analisar o
funcionamento sistêmico de um fluxo de valor e, então, projetar um sistema melhor – mais
flexível, ágil e com custos menores, ou seja, um fluxo de valor Lean. Apresentaremos
também, junto com a aplicação dessa importante ferramenta Lean, uma visão do modelo
de gestão Lean, igualmente aplicável na manufatura e em processos administrativos e de
serviços, que deve acompanhar a aplicação técnica do VSM a fim de, após enxergar o fluxo
de valor e os desperdícios existentes e, então, projetar um fluxo de valor mais eficaz,
sustentar as melhorias. Portanto, além da forma tradicional de apresentação do VSM,
incluímos nessa disciplina a abordagem para Office & Service pois sabe-se que a aplicação
do VSM para a administração e melhoria de fluxo de valor é estratégica, e, deve ser
realizada em todas as áreas e processos da empresa. Destacaremos, ao longo da
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disciplina, a importância de um novo modelo de gestão para a implementação da Gestão
Lean, no qual deve ocorrer a administração por fluxo de valor.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- Value Stream Mapping – VSM
• Apresentar os conceitos envolvidos na criação do Mapeamento do Fluxo de Valor
(VSM) e a importância dessa ferramenta para a “transformação Lean” da empresa;
• Apresentar a simbologia utilizada e as métricas do processo de VSM;
• Capacitar os alunos a desenhar o mapa do “estado atual” e identificar os
desperdícios;
• Promover exercício de aplicação e direcionar o aluno à prática no gemba;
• Apresentar os conceitos fundamentais para a construção do fluxo de valor Lean;
• Capacitar os alunos a desenhar o mapa do “estado futuro” e elaborar um plano de
implementação para o fluxo de valor enxuto – Lean;
• Discutir casos de aplicação na Produção.

2- Value Stream Mapping para Office & Service
•
•
•

Apresentar os conceitos do VSM voltado a processos administrativos e de serviços,
explicando as respectivas simbologias e métricas;
Apresentar as técnicas para o mapeamento do fluxo de valor em processos
administrativos e de serviços;
Promover exercício de aplicação e direcionar o aluno à prática no gemba;

•

Capacitar os alunos a desenhar o mapa do “estado futuro” e elaborar um plano de
implementação para o fluxo de valor enxuto na área administrativa ou de serviços;

•

Discutir casos de aplicação nas áreas administrativas e de serviços.

3- Administração por Fluxo de Valor
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•

Apresentar a importância da gestão por fluxo de valor;

•

Explicar o papel do gestor do fluxo de valor;

•

Apresentar uma metodologia para gerar resultados financeiros para a empresa
através da aplicação do VSM e gestão por fluxo de valor;
Discutir um estudo de caso.

•

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
❖ KRAJEWSKI, L., RITZMAN, L., MALHOTRA, M. Administração da Produção e
Operações. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2009.
❖ SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da Produção. 2 ed. São
Paulo: Atlas, 2002.
❖ GIDO, J. G.; CLEMENTS, J. P. Gestão de projetos. 3ª ed. São Paulo: Cengage
Learning, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
❖ WOMACK, J. P.; JONES, D.T. A Mentalidade Enxuta nas Empresas. 15 ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2004.

Planejamento Estratégico & Hoshin Kanri
EMENTA
Visto como ferramenta essencial no setor empresarial, o planejamento estratégico visa
contribuir para o sucesso de uma organização ao auxiliar na definição da melhor forma de
conduzir a empresa diante dos desafios apresentados de modo a atingir a visão da empresa
no prazo determinado. Nessa disciplina apresentaremos duas poderosas ferramentas
estratégicas, muito utilizadas no ocidente para “refinar” e explicitar a estratégia: o Balanced
Scorecard (BSC) e os Mapas Estratégicos. O aluno será conduzido a “idealizar” um novo
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negócio, criar uma estratégia, analisar os cenários, e, desenvolver o BSC e o Mapa
Estratégico desse “novo negócio”.
Além disso, trataremos de um tema muito importante que é a efetivação da estratégia, ou
seja, o desdobramento da estratégia em todos os níveis da empresa de forma que essa se
torne “a tarefa de todos”. Como os cenários mudam, os processos da empresa devem ser
ágeis e flexíveis de tal forma que a empresa consiga se adaptar e responder rapidamente
às mudanças de cenário e exigências dos clientes, portanto, a implementação da estratégia
deve acompanhar essa necessidade. Assim, nessa disciplina também apresentaremos o
Hoshin Kanri que é um método para o “desdobramento das diretrizes” muito utilizado no
Japão, particularmente pela Toyota Motor Corporation. A ideia central dessa disciplina é,
além de mostrar os princípios do planejamento estratégico, apresentar uma metodologia
que une o BSC ao Hoshin Kanri, aproveitando o que há de melhor em cada um desses
modelos, e, com isso, aumentar significativamente as chances de sucesso no processo de
efetivação e adaptação da estratégia corporativa às exigências dos mercados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- Planejamento Estratégico
• Apresentar os fundamentos da Estratégia e da competição, assim como, as
principais ideias e conceitos envolvidos no planejamento estratégico;
• Capacitar os alunos no conhecimento competitivo e organizacional, de tal forma que
consigam elaborar uma boa definição de Missão, Visão e Valores Organizacionais;
• Capacitar o aluno a realizar o Diagnóstico Estratégico Externo, realizando a análise
setorial e analisando as “5 forças Competitivas” (Michael Porter);
• Capacitar os alunos a realizar o Diagnóstico Estratégico Interno e, então, aplicar a
Matriz SWOT.

2- Balanced Scorecard e os Mapas Estratégicos
• Apresentar o Balanced Scorecard (BSC) e os principais conceitos envolvidos;
• Detalhar a Perspectiva Financeira e suas principais métricas;
• Detalhar a Perspectiva dos Clientes (Mercado) e a importância da criação de uma
excelente Proposta de Valor;
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• Detalhar a Perspectiva dos Processos Internos e o conceito de “Temas
Estratégicos”;
• Detalhar a Perspectiva da Aprendizagem e Crescimento destacando: Capital
Humano, Capital da Informação e Capital Organizacional;
• Apresentar os Mapas Estratégicos, e, as principais técnicas e conceitos envolvidos;
• Apresentar um amplo estudo de caso a fim de consolidar os conhecimentos.
3- Desdobramento das Diretrizes – Hoshin Kanri
• Apresentar a estrutura do sistema de desdobramento da estratégia;
• Apresentar a Metodologia Hoshin Kanri e os conceitos envolvidos;
• Mostrar como definir o “Norte Verdadeiro” da empresa e apresentar o “A3 de
estratégia”;
• Apresentar a “Matriz X” para desdobramento da estratégia e alinhamento das ações
e indicadores;
• Apresentar um amplo estudo de caso, que integra o BCS ao Hoshin Kanri, a fim de
consolidar os conhecimentos e promover uma reflexão final.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
❖ CERTO, S. C. Administração Estratégica: planejamento e implantação de
estratégias. 3 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.
❖ CAMPOS, V. F. Gerenciamento pelas diretrizes. 1 ed. Belo Horizonte: Fundação
Christiano Ottoni, Escola de Engenharia da UFMG, 1996.
❖ DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. São
Paulo: Campus, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
❖ OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. Business Model Generation: inovação em
modelos de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.
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PCP Lean e a Criação do Sistema Puxado-Nivelado
EMENTA
O Just in Time é uma visão a ser buscada, continuamente, pelos profissionais que
desbravam a jornada da implementação da Manufatura Enxuta. Ao aplicar esse conceito é
possível controlar a superprodução e utilizar a capacidade instalada de maneira mais
apropriada. Conceitualmente muito simples, o princípio "puxar", na prática, exige grandes
mudanças na maneira como as operações são programadas e gerenciadas. Puxar as
operações significa criar uma nova lógica de programação, um PCP Lean. Os estoques,
quando não puderem ser eliminados através do fluxo contínuo, devem ser transformados
em supermercados: volumes controlados de materiais, que servem como pontos de
geração de informações para os processos anteriores a respeito do que produzir ou
entregar e em qual volume. Entretanto, não basta puxar a produção, a mesma também
deve ser “Nivelada” (Heijunka), assim, os níveis de inventário e o lead time de fabricação
podem ser drasticamente reduzidos!
Nessa disciplina apresentaremos as técnicas, princípios e conceitos referentes ao sistema
“puxado-nivelado”, explanando o conceito de Heijunka, e, o funcionamento do sistema
Kanban (um sub-sistema do TPS). Serão apresentados os cálculos referentes ao
dimensionamento de kanban e dos respectivos supermercados – que determinarão os
níveis de estoque na fábrica. O PCP Lean também será abordado do ponto de vista
gerencial e estratégico, com debates e estudos de caso, de forma a proporcionar a devida
dimensão da importância desses novos conceitos – ressaltando os benefícios para as
empresas que adotam esses princípios.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- PCP Lean
• Apresentar os conceitos de nivelamento da Produção (Heijunka) e as técnicas para
a implementação do PCP Lean;
• Identificar as causas das variações da demanda, os impactos no planejamento de
produção e uma abordagem para minimizar os impactos negativos;
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• Apresentar o conceito de “Efeito Chicote” e mostrar a relação com o PCP;
• Apresentar uma metodologia para adequar a capabilidade do sistema produtivo à
demanda e criar o “processo puxador”;
• Aprofundar nos conceitos associados a Teoria das Restrições, Programação da
Produção e PCP Lean.

2- Sistema Puxado-Nivelado
•
•
•
•
•

Apresentar o conceito de “Pitch” e sua utilização;
Aprofundar nos conceitos associados ao kanban, dimensionamento de kanban e
respectivo supermercado, e, sincronização da fábrica;
Explanar a respeito da criação do “Processo Puxador” e o método de sequência de
programação para a sincronização;
Explanar sobre a criação de um loop de kanban de retirada de peças para toda a
planta e, também a criação de um loop de kanban de produção para toda a planta;
Capacitar os alunos a expandir o sistema puxado-nivelado por toda a empresa e,
assim, implementar a Fábrica Lean – criando o sistema puxado-nivelado na fábrica.

3- Aspectos importantes a respeito do Planejamento, Programação e Controle da
Produção – PPCP
•

Apresentar os fundamentos do Planejamento da Produção e sua importância
estratégica;

•

Apresentar os conceitos referentes ao Plano Mestre da Produção e as diferentes
configurações de sistemas produtivos (MTS, ATO, MTO, ETO);

•

Explicar a lógica do MRP (Planejamento das Necessidades de Materiais) e explanar
a respeito dos fatores de planejamento;

•

Explanar a respeito da Programação da Produção e apresentar as regras de
Prioridade – mostrando o impacto do PCP no sistema produtivo;

•

Explanar a respeito do Controle da Produção e apresentar possíveis indicadores
para a área de PPCP.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
❖ CORRÊA, H. L. Just in time, MRPII e OPT: um enfoque estratégico. 2 ed. São Paulo:
Atlas, 1993.
❖ MOURA, R. A. Kanban – A Simplicidade do Controle da Produção. 1 ed. São Paulo:
IMAM, 1989.
❖ SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da Produção. 2 ed. São
Paulo: Atlas, 2002.
❖ CORRÊA, H. L.; GIANESI, I. G. N.; CAON, M. Planejamento, Programação e
Controle da Produção. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
❖ TUBINO, D. F. Manual de planejamento e controle da produção. 1 ed. São Paulo:
Atlas, 1997.

Modelo Lean para a Excelência no Desenvolvimento de Novos Produtos
EMENTA
Apresentar os conceitos, técnicas e práticas utilizadas no “modelo Lean” para o
desenvolvimento de novos produtos, mostrando que a “Fábrica Lean” deve, idealmente,
iniciar pelo desenvolvimento Lean – a aplicação dos conceitos e princípios do “Pensamento
Enxuto” na concepção de novos produtos e processos. Nessa disciplina será apresentada,
de forma detalhada, o sistema Toyota de desenvolvimento de produto, conceitos
relacionados a Engenharia simultânea com múltiplas alternativas (SBCE), princípios de
gestão Lean do projeto, e, o Processo de Preparação para a Produção (3P). A referência
para esse “modelo Lean”, mais uma vez, é o Sistema Toyota de Desenvolvimento de
Produto e seu respectivo modelo de gestão, assim, será proporcionada ampla visão do
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sistema, com exemplos práticos e estudos de caso, a fim de facilitar o processo de
aprendizagem. Tópicos como a Engenharia Robusta, fase “検討－Kentou” (múltiplas
alternativas de projetos) do desenvolvimento e os 13 princípios de desenvolvimento de
produtos da Toyota, assim como conceitos como “Ôbeya”, “Nemawashi”, “Genchi
Genbutsu” e “Hansei” serão explanados em detalhes.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- Sistema Lean de Desenvolvimento de Produtos e Processos
•
•

•

•

Apresentar os elementos do sistema Lean de desenvolvimento, bem como exemplos
de suas principais ferramentas;
Proporcionar enfoque no desenvolvimento integrado de novos fluxos de valor, de
forma a considerar produto, processos, fornecedores e demais interfaces
organizacionais;
Apresentar como identificar os desperdícios e planejar uma nova forma de
desenvolver produtos com base nos conceitos Lean, sendo esperados como
resultados: menores lead times de desenvolvimento, maior produtividade, qualidade
e retorno sobre o investimento;
Apresentar os conceitos relacionados a Engenharia simultânea com múltiplas
alternativas (SBCE) e Gestão Lean do projeto (cadência e fluxo puxado).

2- Lean 3P: O Processo de Preparação da Produção
• Apresentar os princípios básicos do 3P, partindo de elementos conhecidos do
Sistema Toyota de Produção, tais como: fluxo contínuo, produção puxada e “jidoka”;
• Explicar a importância da integração das várias disciplinas como produto, processo,
custos, engenharia simultânea;
• Simular os conceitos em uma atividade prática, aplicando conceitos de múltiplas
alternativas para o desenvolvimento do processo, balanceamento de linhas (“Sagyou
Kumiawase Hyou”, “Yamazumi”, VSM).
3- Sistema Toyota de Desenvolvimento de Produto
• Apresentar os conceitos do Sistema de Desenvolvimento da Toyota, suas fases
principais, sistema de gerenciamento, ciclo de vida, conceitos de “Front Loading”,
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•
•
•
•

•

Engenharia Robusta e Simultânea, integração de pessoas e disciplinas através do
“Ôbeya” – Grande salão e suas métricas (KPI);
Detalhar os subsistemas, Processo, Pessoal e Ferramentas e os 13 princípios;
Detalhar a Fase “Kentou” no Desenvolvimento de Produtos da Toyota (Fase
primordial no sucesso do desenvolvimento de produtos);
Demonstrar as diferenças entre o Desenvolvimento de Produtos tradicional x
Desenvolvimento da Toyota (Front Loading);
Demonstrar técnicas e aplicações das Metodologias de Taguchi (DOE), DFA (Design
for Assembly), DFM (Design for Manufacturing), QFD (Quality Function Deployment)
e Solução de Problemas para o desenvolvimento robusto de produtos;
Abertura para os alunos trazerem problemas reais para discussão em sala.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
❖ ROSS, P. J. Aplicações das técnicas Taguchi na engenharia da qualidade. 1 ed. São
Paulo: Makron, McGraw-Hill, 1991.
❖ OLIVEIRA, J. F. G. Gestão do ciclo de vida dos produtos. 1 ed. São Paulo: Novos
Talentos, 2005.
❖ AMARAL, D. C. Gestão de desenvolvimento de produtos: uma referência para
melhoria do processo. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
❖ BOOTHROYD, GEOFFREY; DEWHURST, PETER; KNIGHT, WINSTON A. Product
Design for Manufacture and Assembly. 3 ed. New York: CRC PRESS,
2011.

Liderança Lean & Shop Floor Management
EMENTA
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A Manufatura Enxuta (Lean) tem se provado um modelo imbatível na organização e gestão
de operações de produção, ainda assim, a maioria das tentativas de implementar o Lean
acaba em resultados decepcionantes. O fator crucial geralmente ignorado é que a
implementação Lean requer práticas e habilidades de Gerenciamento Diário (GD) com as
quais os líderes e gestores industriais não estão familiarizados, na verdade, normalmente,
esse modelo está muito distante do pensamento e das práticas convencionais. Essa
disciplina fornece diretrizes críticas sobre o desenvolvimento e utilização de elementos
chave de um sistema de Gerenciamento Lean, e, também, apresenta os conceitos e
características de um novo modelo de liderança: a Liderança Lean.
Essa disciplina complementa todo o conteúdo aprendido em “Planejamento Estratégico &
Hoshin Kanri”, ou seja, após criar, apresentar e desdobrar uma estratégia corporativa, devese colocar a estratégia em ação! Apresentaremos o “Shop Floor Management”, um novo
modelo para o gerenciamento diário, necessário para sustentar e melhorar constantemente
o novo sistema (Lean), desenvolvendo práticas que facilitam a assimilação dos conceitos e
técnicas específicas desse modelo. O novo “Líder Lean” deve praticar o gerenciamento
diário com disciplina, ao mesmo tempo em que desenvolve as pessoas de forma alinhada
aos objetivos corporativos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1-

O Modelo Lean de Gerenciamento Diário (GD)
•
•
•
•
•

2-

Trabalho Padronizado para Líderes
Controles Visuais
Processo de Responsabilização Diária
Disciplina da Liderança
A arte do Gerenciamento Diário

Liderança Lean
•
•
•
•

Liderando uma Operação Lean
O sensei e as caminhadas no gemba
Apresentar o modelo Lean para desenvolvimento de líderes e colaboradores
Apresentar o perfil, as características e os valores de uma Liderança Lean
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3-

RH Lean
•
•
•
•

Capacitar nos conceitos e ferramentas Lean direcionados aos processos de
gestão de Recursos Humanos;
Estabelecer um vínculo desse conteúdo com o Planejamento Estratégico
focando o desenvolvimento das pessoas e os Valores Organizacionais;
Apresentar os conceitos do Fluxo de Valor de Desenvolvimento das Pessoas
Resgatar o conceito e a importância da ética.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
❖ BARON, R. A.; SHANE S. A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São
Paulo: Cecange Learning, 2007.
❖ CAMPOS, V. F. Gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia. 5 ed. Belo
Horizonte: Editora de Desenvolvimento Gerencial, 1998.
❖ KRAJEWSKI, L., RITZMAN, L., MALHOTRA, M. Administração da Produção e
Operações. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
❖ WOMACK, J. P.; JONES, D.T. A Mentalidade Enxuta nas Empresas. 15 ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2004.

Aplicação da Fábrica Inteligente (Smart Factory)
EMENTA
O objetivo fundamental dessa disciplina é capacitar o aluno a implementar os conceitos e
tecnologias relacionadas a “Fábricas Inteligentes – Smart Factory”, utilizando para isso os
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sistemas de gestão da manufatura, Internet das Coisas - IOT, inteligência artificial e
automação de processo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- Capacitar o aluno na utilização de robô em processo de soldagem,
entendimento da inserção no contexto dos processos robotizados, seguindo
os padrões e normas nacional e internacional.
2- Desenvolver a capacidade do aluno em programar o robô para realizar a
soldagem, garantir homogeneidade e desempenho na soldagem robotizada.
3- Compreender a dinâmica de uma célula robotizada, para fundamentar o
entendimento e aplicações nas células de soldagem robotizada.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
❖ FONSECA, M. O.; SEIXAS FILHO, C.; BOTTURA FILHO, J. A. Aplicando a norma
IEC 61131 na automação de processos. São Paulo: ISA Distrito 4, 2008.
❖ ROSÁRIO, J. M. Automação Industrial. São Paulo: Baraúna, 2009.
❖ ROSÁRIO, J. M. Princípios de Mecatrônica. São Paulo: Pearson, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
❖ MCCLURE, S.; SCAMBRAY, J.; KURTZ, G. Hackers Expostos. 7ª ed. São Paulo:
Bookman. 2017. 738 p.

Lean Manufacturing & Indústria 4.0
EMENTA
O objetivo dessa disciplina é proporcionar uma visão dos benefícios provenientes de um
modelo que integra a manufatura enxuta (Lean) com a manufatura avançada (I4.0). As
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tecnologias habilitadoras serão discutidas com maior profundidade e, sempre,
apresentando uma visão prática em relação ao uso dessas tecnologias para a
implementação da Manufatura Enxuta. Conceitos do “Pensamento Enxuto” e do Lean
Manufacturing serão resgatados a fim de proporcionar uma clara ideia de propósito para a
I4.0, e, por fim, apresentaremos esse novo modelo, baseado na integração da manufatura
enxuta e avançada, que visa a excelência na indústria, como uma abordagem estratégica
capaz de proporcionar grande vantagem competitiva.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
4- Industria 4.0 – Conceitos avançados e possibilidades de aplicação na indústria
•
•
•
•
•
•
•
•

IoT – Internet of Things;
Computação em Nuvem;
Manufatura Digital;
Integração de Sistemas;
Segurança Digital;
Robótica Avançada;
Manufatura Aditiva;
Big Data.

5- Indústria 4.0 contribuindo para a implementação do Lean Manufacturing
•
•
•
•
•
•

I 4.0 e a eliminação implacável dos desperdícios;
I 4.0 contribuindo para a estabilidade básica no sistema;
I 4.0 e o princípio do fluxo contínuo;
I 4.0 entregando mais valor para o cliente;
Kaizen & Manufatura Digital;
Aplicações utilizando Inteligência Artificial e IIoT.

6- Buscando a excelência através da Manufatura Enxuta e Avançada – Lean 4.0
•
•
•
•

Primeiro a Manufatura Enxuta;
O modelo de gestão Lean como estratégia competitiva;
A possibilidade da customização em massa através da Manufatura Aditiva;
A contribuição da robótica avançada para as pessoas e para os processos;
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•

Estudos de caso e aplicação prática para consolidação do aprendizado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
❖ GIDO, J. G.; CLEMENTS, J. P. Gestão de projetos. 3ª ed. São Paulo: Cengage
Learning, 2010.
❖ GROOVER, M. P. Automação industrial e sistemas de manufatura. 3. ed. São Paulo:
Pearson Hall, 2011.
❖ SLACK, N. D. C.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 3.
ed. São Paulo: Atlas, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
❖ GORDON, A.; MURPHY, G. SSCP (ISC)2 Systems Security Certified Practitioner
Official Study Guide and SSCP CBK Kit. 2ª ed. Nova Jersey: Sybex. 2016.

6.3 INTERDISCIPLINARIDADE
A prática da interdisciplinaridade no curso é imprescindível, pois a administração dos
vários projetos envolvidos e a gestão da produção se viabilizam quando interrelacionadas com os subsídios das áreas tecnológicas envolvidas nos projetos e nos
processos produtivos. Assim sem a prática da interdisciplinaridade não haveria
possibilidade de ministrar com a adequação necessária o curso de Manufatura Enxuta
e Avançada – Lean 4.0.
A prática da interdisciplinaridade deve ter seu auge na confecção do trabalho de
conclusão do curso, onde no trabalho de conclusão, mesmo que abordando uma
proposta específica, o aluno deverá lançar mão de conceitos estudados em disciplinas
específicas, uma vez que a composição da organização curricular do curso foi
concebida com esse objetivo.
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6.4 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As atividades complementares ocorrem vinculadas a eventos relacionados às áreas
de tecnologia, manufatura industrial e gestão empresarial como feiras e congressos.
São promovidas também palestras de fabricantes de equipamentos para redes
industriais na Semana Tecnológica da Faculdade que é um evento semestral.
Esses eventos têm a sua importância na medida em que colocam os alunos em
contato com o estado da arte no que se refere a equipamentos (hardware e software)
e conhecimentos relacionados às áreas do curso, subsidiando projetos da área e o
próprio trabalho de conclusão do curso.
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