
IH 1108 – Gerência de Operações (Optativa – 30 horas) 
 

As disciplinas remotas seguem as ementas e conteúdos programáticos descritos na Estrutura 
Curricular 2019 do PPGE-UFRRJ - Deliberação no. 150 de 12 de novembro de 2019. 
 
Respeitando a Deliberação do CEPE, os contatos serão realizados pelos seguintes canais: 
E-mail: caiochain.ufrrj@gmail.com 
Grupo de discussão e fóruns: SIGAA 
Horários de atendimento: 14h00 às 18h00. 
 
Datas dos encontros remotos: 
16, 23, 30/11,  07/12 de 19h às 21h30, e excepcionalmente 14/12 de 17h às 21h30. 
 
Docente: Caio Peixoto Chain – SIAPE: 1258701 

 
OBJETIVO: 
Apresentar os principais conceitos do planejamento e controle das operações produtivas, bem 
como sua aplicação prática nas organizações modernas. 
 
EMENTA: 
O papel estratégico da Administração da produção. Projeto da rede de suprimento e 
operações. Os tipos de processos produtivos e sua evolução. Gestão de Estoques. 
Coordenação dos fluxos na cadeia de suprimentos. Tópicos atuais em gestão de operações. 
 
METODOLOGIA: 
A disciplina será estruturada em aulas expositivas e discussão de textos previamente 
estudados pelos alunos, que deverão também apresentar resenhas obtidas a partir de textos 
sugeridos. 
 
OBJETIVOS DOS ENCONTROS VIRTUAIS 

• Docente: Apresentar os aspectos teóricos e empíricos sobre a aula. Proporcionar aos 
alunos o conhecimento necessário para desenvolver produtos técnicos na área da 
disciplina. Estimular a produção de textos acadêmicos sobre os assuntos discutidos em 
aula. 

• Discente: Realizar a leitura prévia dos temas de aula (bibliografia básica e 
complementar). Participar ativamente de cada encontro presencial. Elaborar os 
trabalhos solicitados, escritos e seminários. 

 
LINK PARA O CONTEÚDO E MATERIAL DE LEITURA 
O PPGE vai informar qual a plataforma será adotada. Os textos estão disponíveis no SIGAA. As 
aulas gravadas ficarão disponíveis por 30 dias no link disponibilizado. 
 
AVALIAÇÃO 

• Seminários de pesquisa (25%) 

• Fóruns de discussões (25%) 

• Relatório de pesquisa/estudo de caso (50%) 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1 - O papel estratégico da Administração da produção. 
1.1-Evolução e características dos processos produtivos; 
1.2-Produtividade, competitividade e estratégia; 



1.3-Objetivos de desempenho e estratégia competitiva. 
2 - Projeto da rede de suprimento e operações. 
2.1- Configuração da rede de operações; 
2.2-Decisões de capacidade e localização; 
2.3-Métodos para tomada de decisão em capacidade e localização. 
3 - Os tipos de processos produtivos e sua evolução. 
3.1-Tipos de processos; 
3.2-Gestão de projetos de processo em operações. 
4 - Gestão de Estoques. 
4.1-Função e tipos de estoques; 
4.2-As previsões para o planejamento e controle de estoques; 
4.3-Quando e quanto pedir e o gerenciamento da incerteza. 
5 - Coordenação dos fluxos na cadeia de suprimentos. 
5.1-Tipos de relacionamento na cadeia de suprimentos; 
5.2-Ferramentos a serviço da eficiência na rede. 
6-Tópicos atuais em gestão de operações. 
6.1-Aspectos tecnológicos do novo ambiente de negócios; 
6.2-Aspectos econômicos e culturais do novo ambiente de negócios 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e 
operações. Pearson, 2011. 
ROSA, Rodrigo. Gestão logística. Capes: UAB, 2014.  
SLACK, Nigel et al. Gerenciamento de Operações e de Processos: Princípios e práticas de 
impacto estratégico. Bookman Editora, 2013.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Logística Empresarial. Bookman 
Editora, 2009. 
CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A., 2012, Administração de Produção e Operações. 3.ed. Atlas. 
STEVENSON, W., 2001, Administração das Operações de Produção. 6.ed. LTC – Livros Técnicos. 
MAGALHAES, Eduardo. Gestão da cadeia de suprimentos. Editora FGV, 2015. 
Artigos diversos em periódicos nacionais e internacionais. 

 
 


