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1 Objetivo Geral

O curso tem como objetivo geral suprir o mercado de trabalho, tanto na área da
indústria como na área acadêmica, formando especialistas com uma visão
atualizada das tecnologias disponíveis no mercado com relação à administração de
projetos e gestão da produção focando a indústria 4.0.

2 Objetivo Específico

Oferecer aos especialistas da área os subsídios para elaborar e administrar projetos
utilizando “softwares”, que modelam, simulam, organizam e gerenciam a
documentação do projeto e dos processos produtivos, buscando a otimização destes
processos, analisando o seu desempenho, permitindo assim que as células de
manufatura automatizadas adquiram uma “inteligência” que lhes permita gerenciar
seu mix de produção em sintonia com as demandas de mercado, gerando os
pedidos de insumos para atender a demanda de produção, permitindo a
rastreabilidade do produto no sistema produtivo e controlando seu ciclo de produção
de forma autônoma.

3 PÚBLICO-ALVO

O curso de pós-graduação lato sensu será aberto aos candidatos diplomados em
cursos de graduação nas áreas de elétrica, eletrônica, mecatrônica, automação e
áreas correlatas, que após a conclusão do curso estarão aptos a administrar projetos
e gerenciar processos produtivos.

4 JUSTIFICATIVA

O curso de especialização - Gestão de Projetos Aplicados a Inovação em Indústria
4.0 complementa a formação profissional oferecida pelos cursos de graduação nas
áreas de mecânica, processos de fabricação, mecatrônica, automação e de outras
áreas afins. A utilização dos diversos softwares de planejamento e de gestão dos
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projetos e de sistemas produtivos, apresentam-se como fatores de competitividade e
inovação nas diversas áreas industriais. A utilização de ferramentas tais como
Internet das Coisas (Internet off Things - IoT), sensoriamentos e digitalização
servirão para análise de viabilidades técnicas para tomada de decisão bem como
servirão de parâmetros para adoção de medidas de manutenção preditiva.

5 PERFIL PROFISSIONAL

Especialista em aplicar metodologias de administração de projetos e de gestão da
produção utilizando-se de ferramentas de softwares específicas; focando em
implantação de fábricas inteligentes e indústria 4.0.

6 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

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

1º

C.H.
(horas)

MTCI

Metodologia Científica

30

LEMA

Lean Manufacturing

30

MES

Sistemas de Gestão da Produção - MES

30

IAAP

Inteligência Artificial aplicada a Indústria 4.0

30

SUCH

Supply Chain 4.0

30

VIPP

Virtualização de processos produtivos

30

IOT

Internet das Coisas (IoT) aplicada a 4.0

30

PMI

Gerenciamento de Projetos - PMI

30

ANGO

Análise de Negócios – BABOK 3.0

30

CYSE

Cyber Security foco 4.0

30

EMIN

Empreendedorismo e Inovação

30

ASFA

Aplicação da Smart Factory

30

2º

3º

Disciplina / módulo

Fonte: Dados do Autor

Metodologia Científica
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A disciplina/módulo oferecerá aos alunos elementos que contribuam para a
compreensão dos fundamentos científicos: sua natureza, métodos, leis e teorias,
bem como, o uso do método científico na construção do conhecimento, na solução
de problemas, no estabelecimento de modelos e no levantamento de hipóteses.

Lean Manufacturing

Capacitar aos alunos na aplicação das ferramentas utilizadas na Manufatura Enxuta,
com ênfase na eliminação de desperdícios, possibilitando ganhos de produtividade e
aumento da competitividade das empresas. Serão abordados aspectos como
mapeamento de fluxo de valor, implementação da produção puxada, sincronização
dos processos, otimização de recursos como redução de lotes, setups, inventários,
eliminação de perdas, estratégias de melhoria e controle de defeitos.

Sistemas de Gestão da Produção – MES

Calcular índices de produtividade Overall Equipament Effectiveness (OEE). Analisar
métricas de desempenho da produção. Customizar sistemas de supervisão e
aquisição de dados e sistemas de controle (SCADA). Configurar Sistemas de
Sistemas de gerenciamento de atividades de produção, (MES).

Inteligência Artificial aplicada a Indústria 4.0

A área de Aprendizagem de Máquina é atualmente um dos campos de trabalho mais
relevantes da Inteligência Artificial, sendo responsável pela utilização de algoritmos
inteligentes que tem a função de fazer com que os computadores aprendam por
meio de bases de dados. O curso tem como objetivo compreender os diferentes
paradigmas que embasam as aplicações da IA. Entender os principais objetivos e as
limitações da Inteligência Artificial (IA). Aplicar os conceitos e técnicas da Inteligência
Artificial na gestão da Indústria 4.0.
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Supply chain 4.0

Capacitar o aluno a atuar nas áreas relacionadas ao planejamento industrial,
apresentando uma visão dos desafios e processos de decisão em Gestão Industrial,
relacionada à cadeia de suprimentos e seu funcionamento utilizando ferramentas
como Iot e simuladores como o plant simulation.

Virtualização de processos produtivos

Capacitar aos alunos na simulação de processos produtivos usando software,
possibilitando avaliar a influência das diversas estratégias de produção nos índices
de produtividade, utilização eficiente de máquinas, análise de gargalos de produção,
capacidade produtiva de máquinas, simulação de paradas em máquina por quebra,
manutenção, setup, e análise dos índices de produtividade de forma a otimizar as
estratégias de produção.

Internet das Coisas (IoT) aplicada a 4.0

Capacitar o aluno no processo de integração de Internet das Coisas com sistemas
industriais focando seu gerenciamento. O aluno irá desenvolver a capacidade de
comunicar sistemas mobile com uma planta industrial, tratar dados de planta
industrial com utilizando equipamento mobile, gerenciar processo utilizando os
conceitos de internet das coisas.

Gerenciamento de Projetos – PMI

Capacitar o aluno a atuar nas áreas relacionadas a gestão, controle e tomada de
decisão em projetos na área industrial e de serviços, para implementar PMOs
(Project Management Office).

__________________________________________________________________________________________
Projeto Pedagógico–Pós-graduação - Gestão de Projetos Aplicados a Inovação em Indústria 4.0–V.1- p.7

FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA MECATRÔNICA

Análise de Negócios – BABOK 3.0

Gerar capacidade analítica, características comportamentais e habilidades de
comunicação e a partir dessas competências, criar um ambiente consultivo para as
áreas de negócios, foco em atuar como integrador entre todas as áreas da empresa.
Também vai utilizar seus conhecimentos de negócios e de aplicativos de software
para estimular a parceria entre as áreas de tecnologia e negócios. Busca de como
definir metas estratégicas, como obter informações para determinar o escopo de
forma detalhada, como ajudar as áreas de negócios a realizar o estudo de
viabilidade de cada uma delas, e finalmente propor as melhores soluções e garantir
que a solução encontrada é a mais indicada.

Cyber Security – foco 4.0

Apresentar os conceitos primordiais de segurança da informação tais como
confidencialidade, integridade e disponibilidade. Aplicação dos princípios de
sistemas de controle de acesso, como implementar, gerenciar e proteger esses
sistemas, incluindo arquiteturas de confiabilidade de redes internas, gerenciamento
de identidade, ciclo de vida de gerenciamento de identidade e várias estruturas de
controle de acesso, permitindo a gestão segura dos dados junto à área de TI.

Empreendedorismo e Inovação

Capacitar o aluno a atuar nas áreas relacionadas ao planejamento industrial,
apresentando, de forma dinâmica, modernas práticas de gestão de pessoas e
instrumentalizar o gestor com técnicas que aumentem sua eficácia na condução de
equipes, solução de conflitos e comunicação interpessoal. Utilização Design
Thinking e Business Canvas como ferramentas.
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Aplicação da Smart Factory

Capacitar o aluno a atuar na gestão e tratativa de informações de Fábricas
Inteligentes - Smart Factory, utilizando sistemas de gestão da manufatura, Internet
das Coisas - IOT, inteligência artificial e automação de processo, buscando as
melhores condições de processo.
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