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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 

- Definir leiaute do processo produtivo. 
 
- Realizar levantamento de recursos disponíveis. 
 
- Analisar e monitorar a capacidade e o fluxo de produção. 
 
- Estabelecer estratégias no processo de produção. 
 
- Identificar desvios no processo de produção. 
 
- Planejar implantação de normas de qualidade. 
 
- Propor melhorias no processo de produção e materiais. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular: Gestão de Produção e Materiais                                                                                            Módulo: III 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

1. Planejar e monitorar a gestão de estoque 
de materiais. 
 
 
 
 
 
2. Contextualizar conceitos e estrutura da 
administração da produção. 
 
 
 
 
 
3. Interpretar fundamentos de Modelos de 

qualidade. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

1. Aplicar os fundamentos e conceitos da 
administração de materiais. 

 
 

fornecimento de materiais e serviços. 
 

estoque de materiais. 
 

 
 
2. Identificar a estrutura da administração da 
produção. 

 
 

de produção. 
 
 
3. Utilizar programa de qualidade na produção. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 

1. Evolução e conceitos na administração de 
materiais: 

 
de materiais; 

 
 

 
certificação de qualidade 
 
2. Gestão de estoque: 

 
 

tário, sistemas de controle dos 
materiais. 
 
3. Conceitos e estrutura da administração da 
produção: 

 
 

produção; 
 

 
o preventiva e preditiva  
 
 
4. Programas de qualidade aplicados na 
produção: 

 
 

básicos. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Gestão de Produção e Materiais                                                                                               Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Aplicar os fundamentos e 
conceitos da administração de 

materiais. 

 

1. Evolução e conceitos na 
administração de materiais: 
 

 

Apresentação das teorias e dos princípios da 
administração de materiais.  
 

22/02/2015 

1. Evolução e conceitos na 
administração de materiais: 
(continuação) 

 

Apresentação das teorias e dos princípios da 
administração de materiais.  
 

26/02/2015 

Elaborar planilhas de controle 
de estoque. 

Funções e objetivo da 
administração de materiais 

Aulas expositivas e dialogadas; 
- Análise de situações-problema 
referentes à cada tema. 
 

27/02/2015 

Funções e objetivo da 
administração de materiais 
(continuação) 

Aulas expositivas e dialogadas; 
- Análise de situações-problema 
referentes à cada tema. 
 

02/03/2015 

Organizar atividades de 
previsão e fornecimento de 

materiais e serviços. 
 

Administração de compras; 
 

- Pesquisa em sites especializados. 
 

03/03/2015 

Administração de compras; 
(continuação) 

- Pesquisa em sites especializados. 
 

09/03/2015 

 
1 ª Avaliação ( temas acima) 1 ª Avaliação ( temas acima) 

Prova escrita individual temas abordados 
anteriormente. 

10/03/2015 

Organizar ações para o 
monitoramento do estoque de 
materiais. 
 

Fontes de fornecimento; - Atividade prática em equipe. 16/03/2015 
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Elaborar planilhas de controle 
de estoque. 

Padrão de fornecimento 
conforme certificação de 
qualidade 

Aulas expositivas e dialogadas; 
- Análise de situações-problema 
referentes à cada tema. 
 

17/03/2015 

Padrão de fornecimento 
conforme certificação de 
qualidade (continuação) 

Aulas expositivas e dialogadas; 
- Análise de situações-problema 
referentes à cada tema. 
 

23/03/2015 

2. Identificar a estrutura da 
administração da produção. 

 

2. Gestão de estoque: 
 

Aula expositiva e pesquisa na internet com 
desenvolvimento de trabalho em equipes 

24/03/2015 

30/03/2015 

31/03/2015 

Aplicar e utilizar os sistemas de 
produção. 

 

Fundamentos básicos; 
 

Apresentação de filmes sobre linhas de 
produções e elaboração de relatórios. 

07/04/2015 

13/04/2015 

Aplicar técnicas de análise do 
processo de produção. 

Classificação dos estoques; 
 

Aula expositiva e atividades em equipes usando 
recursos dos laboratórios de informática para 
pesquisa na internet e elaboração de relatórios 
 

14/04/2015 

27/04/2015 

28/04/2015 

04/05/2015 

11/05/2015 
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Inventário, sistemas de controle 
dos materiais. 

 
Aula expositiva e atividades em equipes usando 
recursos dos laboratórios de informática para 
pesquisa na internet e elaboração de relatórios 

 

12/05/2015 

 
2 ª Avaliação ( temas acima) 1 ª Avaliação ( temas acima) 

Prova oral em grupos sobre temas abordados 
anteriormente. 

18/05/2015 

3. Utilizar programa de 
qualidade na produção 

3. Conceitos e estrutura da 
administração da produção: 
 

Aulas expositivas e dialogadas; 
- Análise de situações-problema 
referentes à cada tema. 
 

19/05/2015 

25/05/2015 

Sistemas de produção; 
Apresentação de filmes sobre linhas de 
produções e elaboração de relatórios. 

26/05/2015 

01/06/2015 

Planejamento e controle da 
produção; 
 

Aula expositiva e pesquisa com 
desenvolvimento de trabalho em equipes 

02/06/2015 

08/06/2015 

09/06/2015 

Análise dos processos de 
produção; 
 

Aulas expositivas e dialogadas; 
- Análise de situações-problema 
referentes à cada tema. 
 

15/06/2015 

Manutenção dos equipamentos: 
preventiva e preditiva 

Aula expositiva e pesquisa com 
desenvolvimento de trabalho em equipes 

16/06/2015 

3. Utilizar programa de 
qualidade na produção 

Programas de qualidade aplicados 
na produção 

Apresentação de filmes sobre linhas de 
produções e elaboração de relatórios. 

22/06/2015 

Seguros 
. Sera convidado um palestrante para a realização 
de palestra sobre seguros. 

23/06/2015 
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Tipos, aplicabilidade e 
elementos básicos. 

Aula expositiva e pesquisa com 
desenvolvimento de trabalho em equipes 

29/06/2015 

 
3 ª Avaliação ( temas acima)  Avaliação Final 

Prova oral em grupos sobre temas abordados 
anteriormente. 

30/06/2015 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Gestão de Produção e Materiais                                                                                               Módulo: III 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Planejar e monitorar a 
gestão de estoque de 
materiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Contextualizar conceitos e 
estrutura da administração 

da produção. 

 

 
 
 
 
 
 
3. Interpretar fundamentos de 

Modelos de qualidade. 

1. Aplicar os fundamentos e 
conceitos da administração de 
materiais. 

 
controle de estoque. 

 
previsão e fornecimento de 
materiais e serviços. 

 
monitoramento do estoque de 
materiais. 

 
controle de estoque. 
 
2. Identificar a estrutura da 
administração da produção. 

 sistemas 
de produção. 

 
análise do processo de 
produção. 
 
 
 
 
3. Utilizar programa de 
qualidade na produção. 
 

 

1. Pesquisa e desenvolvimento 
de trabalhos em equipe, 
participação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Apresentação de trabalho de 
pesquisa com respectiva 
resolução de situação 
problema. 
 
 
 
 
3. Resolução de situação 
problema, utilizando-se de 
materiais atualizados e 
pesquisa na internet. 

1. Interpretação de 
informações, coerência, 
objetividade, conhecimento 
técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Clareza, objetividade, 
iniciativa e trabalho em 
equipe, participação. 
 
 
 
 
3. Clareza, objetividade, 
iniciativa e trabalho em 
equipe. 

1. Apresentar no 
desenvolvimento da atividade, 
como demonstrativos do 
conhecimento adquirido sobre 
processo de administração de 
materiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Através de discussão em 
grupos, elaborar e apresentar 
por escrito, solução para a 
problemática apresentada 
pelo professor. 
 
 
 
3. Apresentação de relatórios 
com informação da evolução 
e princípios da qualidade. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Pesquisas na Internet, consulta a livros na biblioteca, jornais e revistas. 
Trabalhos extraclasses; Apresentação de filmes sobre linhas de produção. 
 
- OLIVEIRA Djalma de Pinho Rebouças de – Sistemas, Organização e Métodos-Uma Abordagem 
Gerencial – Editora Atlas S/A 
- ALT CAMPOS Paulo Renato - Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais-2005 – Editora 
Saraiva 
- ARAÚJO César G.de – Tecnologias de Gestão Organizacional - Editora Atlas S/A 
- POZO Hamilton – Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais – 3º Edição- Editora Atlas S/A. 
-MARTINS Petrônio Garcia – Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais – 2005 – Editora 
Saraiva 
 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
Para reduzir o baixo rendimento dos alunos será utilizado os três canais de comunicação na 
sala de aula: 
 
“Comunicação Visual; Comunicação Escrita e Comunicação Auditiva”. 
 
O trabalho de recuperação é simultâneo através do acompanhamento continuado nas  
 
competências e habilidades não atingidas pelos alunos com rendimentos insatisfatórios. 
 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Almir Chagas Diniz 

Assinatura:                                                                                        Data: 10/03/2015 

 

VIII Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente tem parecer favorável  pois foi elaborado com vistas 
ao estabelecido no Plano de Curso. 

Nome do coordenador: Danilo Luiz 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 10/03/2015      

 
 
 
 
 
 
 


