
 

 

 
 

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 
 

Sobre o curso: 

O curso foi desenvolvido para auxiliar no controle dos processos e atividades 
organizacionais, melhorar os fluxos de informação e de produção. 

 
Objetivos: 
Ampliar a visão e desenvolver o participante sobre os conhecimentos de processos 
produtivos e administrativos, diferentes tipos de sistemas de produção, com raciocínio 
lógico e analítico. Dimensionar estoques, parâmetros e indicadores para produção, 
trabalho equipe, visando garantir lucratividade e melhor utilização dos recursos internos e 
externos da organização. 
 
Público Alvo:  
Coordenadores, supervisores, líderes de produção, analistas de logística, PCP, produção, 
compras e demais profissionais que buscam se capacitar na área de administração da 
produção, logística, processos e PCP. 
 
Metodologia:  
Aula expositiva, dinâmicas em grupo, utilização de jogo simulando uma fábrica, trabalho de 
campo e estudos de caso. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
Sistemas de produção 
✓ Produção artesanal, massa e enxuta; 
 
Estudo tempos e métodos 
✓ Introdução de Cronoanálise e fadiga; 
 
Tipos de layouts 
✓ Modelos de arranjo físico: processo, celular, posicional e linear; 

 
Administração de recursos, materiais e informações 
✓ Movimentação, armazenagem e logística; 

 
PCP 
✓ Planejamento e controle da produção; 
✓ Definição de eficiência, ocupação, disponibilidade; 
✓ Introdução ERP; 
 
 



 

 

 
 
 
Sistema de manutenção 
✓ Preventiva, corretiva, preditiva; 
✓ TPM - manutenção produtiva total; 

 
Melhoria Contínua 
✓ Introdução manufatura enxuta; 
✓ Metodologia PDCA 
✓ Kaizen; 
✓ 5s; 
✓ Trabalho padronizado; 
 
Qualidade: 
✓ 8 princípios e ferramentas da qualidade; 

 
Tipos de Indicadores: 
✓ Produtividade; 
✓ Qualidade; 
✓ Estoque; 
✓ Entrega; 
✓ Eficiência; 
 
Datas: 10, 17, 24, 31/03 - 07, 14, 28/04 - 05,12, 19, 26/05 - 02, 09, 16, 23/06 
 
Horário:  18h às 22h  
 
Carga horária:  60 horas 
 
Local: Fundação Fritz Müller | Rua Iguaçu, 151 – Itoupava Seca – Blumenau/SC 
 
Entrada: R$ 278,57      Mensalidades:  06 parcelas de R$ 278,57  
 
Incluso: Material didático, coffee break e certificado para participantes com mínimo de 

80% de frequência. 
 
Currículo Professor: Cristiano Chiminelli 
Mestrado de Engenharia de Produção (Desenvolvimento de Produto e Processo)  
Especialista em Lean Manufacturing (SUSTENTARE-Joinville) 
Engenheiro de Produção (FURB – Blumenau) 
Black Belt Six Sigma e Lean Manufacturing (Setec Consulting Group) 
Possui 15 anos de experiência na área de Gestão e Melhoria Industrial, é professor para 
cursos em Administração, Logística e PPCP. 
Professor Universitário nos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção. 
 
 



 

 

 
 
 
Nossos clientes: 

 
 

 
 

Obs. É necessário o preenchimento do número mínimo de participantes para a realização 
do curso. Caso não seja preenchido, a coordenação reserva-se o direito de não abrir a 

turma. 
 

Para mais informações entre em contato 47 3057.8001 ou 
cursos@fundacaofritzmuller.com.br 
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