
 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
 

  

Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

Curso: Curso de Engenharia de Produção Núcleo Temático: NEO – Núcleo de Engenharia 
Organizacional  

Disciplina: 

Gestão em Serviços 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00964  

Carga horária: 4 
68  horas aula 

Teóricas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  
Práticas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  

Semestre: 9º 

Ementa: 

Evolução do setor de serviços na economia. Caracterização de sistemas de serviços. Análise do encontro de serviços. 

Estudo da comunicação nas empresas de serviço. Estudo de Estratégia de empresas - a visão de serviços. Projetos do 

serviço e comunicação com os diferentes participantes do processo. Definição e avaliação da Qualidade em Serviços. 

Análise da produtividade em Serviços. Estudo da Estrutura Organizacional. Estudo da organização do trabalho na linha 

de frente e nas atividades de retaguarda (back-office). 

Objetivos: 

Estudar a organização da perspectiva gerencial (management), procurando compreender os processos, operações e 
atividades que pretendem maximizar os resultados de modo sustentável, relacionando a diferentes projetos de 
Serviços. 
A disciplina estuda e debate o conhecimento sobre práticas gerenciais, promovendo o desenvolvimento de uma visão 
sistêmica dos desafios dos gestores nas organizações.  
Especificamente busca compreender as relações entre conhecimento organizacional, competitividade, estratégia de 
negócios, cultura organizacional e competências de execução dos projetos de Serviços. 
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Fatos e Conceitos 

Desenvolver e conhecer os conceitos 

da Gestão em Serviços, efeitos das 

teorias como a do consumidor e da 

firma sobre empresas e 

consumidores. Classificar, descrever e 

comparar as estruturas de mercado e 

o posicionamento estratégico 

decorrente dessa estrutura sobre as 

empresas. Explicar tecnicamente o 

efeito das diversas estratégias de 

Gestão em Serviços sobre os 

negócios. Descrever e desenvolver os 

fundamentos teóricos da matéria e 

reconhecer e interpretar as estruturas 

de mercado e o posicionamento 

estratégico decorrente dessa 

estrutura.  

 

 

Procedimentos e Habilidades 

Habilitar os alunos a observar de forma 

metódica e racional os aspectos 

considerados pela disciplina de Gestão 

em Serviços Utilizar e executar análises 

consistentes sobre cenários de 

negócios, empregando os conceitos da 

disciplina de Gestão em Serviços. 

Representar a estrutura de um 

mercado e posicionar uma empresa de 

forma consistente e estratégica. 

Construir tecnicamente um ambiente 

de negócios e a posição assumida ou 

decorrente desta situação.  Observar o 

comportamento de empresas de 

forma consistente e elaborar uma 

análise estratégica. 

 

 

Atitudes, Normas e Valores 

Permitir aos alunos a confiança para 

usar os conhecimentos 

disponibilizados em aula. Apreciar a 

relevância da disciplina Gestão em 

Serviços para as estratégias de 

negócios para um setor ou empresa. 

Estar sensibilizado por uma percepção 

ética e socialmente responsável das 

implicações dos diversos aspectos 

considerados por consumidores, 

empresas e governo. Estimular o 

interesse na leitura e no estudo 

constante da disciplina de forma a 

posicionar-se tecnicamente e com 

interesse nos assuntos de um mercado. 

Desenvolver o espírito crítico e a 

sensibilidade sobre os aspectos de 

riscos e incertezas decorrentes de 

situações de negócios vis-a-vis 

aspectos econômicos sociais. Manter 

uma posição preocupada sobre os 

aspectos econômicos nas decisões que 

envolvem os projetos empresariais e 

ter iniciativa para analisar as 

consequências das estratégias 

empresariais. 

Metodologia: 

A metodologia é o caminho escolhido para se chegar ao alcance dos objetivos. Esse caminho é composto por diversas 

estratégias que são selecionadas para que cada conteúdo seja desenvolvido adequadamente. As estratégias devem ter 

relação direta com os objetivos e conteúdos. Assim os objetivos ligados à aquisição de conceitos e fatos, as estratégias 

são embasadas em leitura, resumo e estudo de casos. Os objetivos relacionados a habilidades, as estratégias são 

voltadas para desempenho de papéis em painéis, seminários e atividades em grupo. Finalmente, para os objetivos 

relacionados a valores e atitudes, as estratégias se aplicam durante debates, conversações e relatórios críticos. 

Especificamente para esta disciplina de Gestão em Serviços as aulas serão conduzidas de maneira a levar o aluno a 

atingir os objetivos definidos para a disciplina, através técnicas de ensino-aprendizagem que se alternam em 

consequência dos tópicos tratados em aula. Uma parte do desenvolvimento dos conceitos ocorrerá através de aulas 

expositivas, recursos audiovisuais, estudos dirigidos, estudos de casos e em discussões em grupos baseadas em leituras 

previamente indicadas pelo professor; realização de exercícios a serem desenvolvidos pelos alunos, tanto em classe no 

horário de aula, como também fora desse horário. O professor, em diversas ocasiões, deve ser visto como um 

orientador dos alunos e não como um expositor permanente da matéria, pois a transmissão pura e simples dos seus 

conteúdos traz resultados bem menores ao aprendizado do que a discussão destes. Portanto, são incentivados 

trabalhos de pesquisa, debates, leituras e conversações em grupos realizados dentro e fora da sala de aula, sendo 

estimuladas as utilizações de diversos outros recursos, como os computacionais, com uso de datashow e a acesso à 

Internet, acompanhando o desenvolvimento e análise de casos relacionados à matéria. 
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Critério de Avaliação:  

Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 

MI (média das avaliações intermediárias) 

PAF (avaliação final) 

MF (média final) 

Se MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina com   MF = MI 

Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que compõe a Média das 

Avaliações Intermediárias. 

Se 2,0   MI < 7,5 e frequência   75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF.  

Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  

Sendo MF  6,0 (seis) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina. 

 

Bibliografia Básica:  
 
FITZSIMMONS, J. A.; FITZSIMMONS, M. J. Administração dos Serviços - Operações, Estratégia e Tecnologia da 
Informação. Porto Alegre: Bookman, reimpressão 2006, 4. ed. 
JOHNSTON, R.; CLARK, G. Administração de Operações e Serviços. São Paulo: Atlas, 2002. 
CORRÊA, H. L.; COAN, M. Gestão de Serviços - Lucratividade por Meio de Operações e de Satisfação dos Clientes. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
CARVALHO, M. M. de; PALADINI, E. P. (Coord.). Gestão da Qualidade: Teoria e Casos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
FALCONI, V. O Verdadeiro Poder. Nova Lima: INDG Tecnologia e Serviços, 2009. 
GEORGE, M. L. Lean Seis Sigma para Serviços. São Paulo: Qualitymark, 2004. 
LOVELOCK, C.; WRIGHT, L. Serviços: Marketing e Gestão. São Paulo: Saraiva, 2006. 
PALADINI, E. Avaliação Estratégica da Qualidade. São Paulo: Atlas, 2002. 
 

Coordenador do Curso: 
 
Nome: Prof.ª Dr.ª Roxana Maria Martinez Orrego 
 
Assinatura 

Diretor da Unidade: 
 
Nome: Prof.ª Dr.ª Leila Figueiredo de Miranda 
 
Assinatura 
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Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

Curso: Curso de Engenharia de Produção Núcleo Temático: NEO – Núcleo de Engenharia 
Organizacional  

Disciplina: 

Princípios de Empreendedorismo 

Código da Disciplina: 
 

ENUN00027  

Carga horária: 4 
68  horas aula 

Teóricas: (4) 
(68 horas aula = 51 horas)  
Práticas: (0) 

Semestre: 9º 

Ementa: 

Reflexões sobre mudanças no ambiente competitivo e no mercado de trabalho e crescente importância da inovação e 

da ação empreendedora. Entendimento das principais características dos empreendedores bem sucedidos. Análise de 

diferentes formas de empreender. Identificação de formas e oportunidades de inovar. Planejamento de novos 

empreendimentos com o uso de modelos e plano de negócios. Apresentação de mecanismos de apoio ao empreendedor. 

Objetivos conceituais 

Entender o papel do empreendedor 
inovador na sociedade.  
Conhecer as principais 
características dos 
empreendedores bem sucedidos.  
Distinguir os tipos e formas de 
inovação.  
Conhecer métodos de avaliação de 
oportunidades.  

 

 

Procedimentos e Habilidades 

Gerar e selecionar ideias para 
criação de projetos inovadores.  
Desenvolver modelo e plano de 
negócios para a criação de um 
novo empreendimento a partir de 
uma ideia inovadora.  
Integrar conhecimentos de áreas 
técnicas e de gestão por meio de 
atividades de projeto.  

 

Atitudes, Normas e Valores 

Valorizar o comportamento 
empreendedor, seja como gestor 
de uma empresa existente (intra-
empreendedor) ou como dono do 
próprio negócio  
Valorizar princípios éticos 
consistentes com as atitudes 
empreendedoras.  
Desenvolver atitudes e 
comportamentos 
empreendedores. 
 

 

Metodologia: 

O curso tem um bloco inicial composto de aulas expositivas com o objetivo de apresentar conceitos essenciais de 
empreendedorismo e inovação, seguida de uma sessão experiencial, onde os alunos deverão ter contato com 
empreendedores convidados, quando se pretende motivá-los a entender e vivenciar de perto o papel e ação 
empreendedora.  
Na segunda parte, há um bloco inicial alternando-se aulas conceituais e de atividades práticas, onde os alunos são 

estimulados a propor a criação de produtos ou serviços inovadores, tendo como base o conhecimento técnico 

adquirido no curso ou uma ideia que tenham em mente e que desejem implementar. Em seguida, os alunos deverão 

iniciar o desenvolvimento de seu projeto de fato, modelo e plano de negócios, devendo cumprir etapas e metodologia 

pré-estabelecidas na disciplina, sob a supervisão do professor.  
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Critério de Avaliação:  

Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 

MI (média das avaliações intermediárias) 

PAF (avaliação final) 

MF (média final) 

Se MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina com   MF = MI 

Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que compõe a Média das 

Avaliações Intermediárias. 

Se 2,0   MI < 7,5 e frequência   75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF.  

Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  

Sendo MF  6,0 (seis) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina. 

 

Bibliografia Básica:  
 
BESSANT, John; TIDD, Joe,  Inovaçao e Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2009 
DOLABELA, Fernando. O segredo de Luisa. São Paulo: Sextante,2008 
DORNELAS, José. Empreendedorismo – transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2012 
 

Bibliografia Complementar: 
 
BARON, Robert; SHANE Scott.A. Empreendedorismo: uma visão de processo. São Paulo: Thomson Learning, 2007 
CHRISTENSEN, Clayton. O dilema da inovação. São Paulo: Mbooks, 2011 
PESCE, Bel. A menina do vale. Rio de Janeiro: casa da Palavra, 2012 
PIGNEUR, Yves, OSTERWALDER, Alexander. Inovação em modelos de negócios - Business Model Generation. Alta 
Books, 2010 

SARKAR, Soumodip. O empreendedor inovador. Rio de Janeiro: Campus, 2008. 
 

Coordenador do Curso: 
Nome: Prof.ª Dr.ª Roxana Maria Martinez Orrego 
 
Assinatura 

Diretor da Unidade: 
Nome: Prof.ª Dr.ª Leila Figueiredo de Miranda 
 
Assinatura 

 
  

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=ORTOPT&nautor=772480&refino=1&sid=87272108913320597437560081&k5=4E64443&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=ORTOPT&nautor=1439357&refino=1&sid=87272108913320597437560081&k5=4E64443&uid=
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Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

Curso: Curso de Engenharia de Produção Núcleo Temático: NEO – Núcleo de Engenharia 
Organizacional  

Disciplina: 

Gestão do Conhecimento 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00655  

Carga horária: 2 
34  horas aula 

Teóricas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  
Práticas: (0) 
 

Semestre: 9º 

Ementa: 

Introdução à gestão do conhecimento ou capital intelectual das organizações: conhecimento como ativo da 

organização. Captura, modelagem, e disponibilização do conhecimento existente como uma informação acessível 

pelos colaboradores de uma organização. Análise de aspectos de sigilo e segurança do conhecimento e a informação. 

Estudo e análise de questões precípuas do conhecimento, como a transformação do conhecimento tácito em explícito, 

os trade-offs dos aspectos exploitation e exploration, e a espiral do conhecimento e o seu papel no processo das 

inovações nas organizações.  Estudo das práticas de gestão do conhecimento e gestão dos talentos.  

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Entender a importância da gestão 
do conhecimento como forma ativa 
de geração de vantagem 
competitiva;  
Compreender os aspectos 
intangíveis que tornam essa 
atividade uma disciplina sujeita a 
aspectos particulares das 
organizações e das sociedades. 
 

Aplicar ferramentas que permitam a 
seleção, coleta, interpretação, análise, 
codificação, e disposição do 
conhecimento em uma organização 
empresarial. 
 
 

Ter consciência das dimensões éticas, 

e postura condizente, com as 

questões que cercam a captura e 

disseminação do conhecimento; 

Valorizar o uso da gestão de 

conhecimento na solução de 

problemas ligados ao universo da 

engenharia de produção. 

Conteúdo Programático: 

A informação no contexto estratégico 

A informação como insumo principal das organizações 

Organizações do conhecimento 

O alinhamento entre a estratégia e a informação necessária 

Conhecimento Tácito e conhecimento explícito 

Captura, modelagem, e disponibilização do conhecimento 

Sigilo e segurança do conhecimento e da informação 

O trade-off entre exploitation e exploration   

Conversão do conhecimento: a espiral do conhecimento e o seu papel no processo de inovação das organizações. 

Práticas de gestão do conhecimento e gestão dos talentos. 

 

Metodologia: 

Aulas expositivas em sala de aula com uso de data show multimídia e quadro branco, promovendo discussões com os 

discentes. As aulas teóricas serão complementadas com resoluções de exercícios em sala de aula.  

Pesquisa, tarefas e exercícios a serem desenvolvidas pelos alunos fora do horário de aula. 

Discussões em grupo, Exercícios diversos e Aplicação de Estudos de Caso. 
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Critério de Avaliação:  

Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 

MI (média das avaliações intermediárias) 

PAF (avaliação final) 

MF (média final) 

Se MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina com   MF = MI 

Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que compõe a Média das 

Avaliações Intermediárias. 

Se 2,0   MI < 7,5 e frequência   75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF.  

Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  

Sendo MF  6,0 (seis) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina. 

 

Bibliografia Básica:  

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento na empresa: Como as empresas japonesas geram a dinâmica da 

inovação. 1a. ed. Rio de janeiro: Campus, 2008. ISBN: 8535201777  ou  

ISBN-13: 9788535201768 

ANGELONI, M. T. (org). Organizações do Conhecimento: Infra-estrutura, Pessoas e Tecnologia. São Paulo: Saraiva, 

2008. 

CHOO, C. W. A organização do conhecimento. São Paulo: SENAC, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

DAZA, R. Prada. Gestão do conhecimento versus gestão das habilidades criativas nas organizações. Revista de 

Administração da USP, São Paulo, v. 38, n. 1, p. 84, jan./mar. 2003. 

HITT, M. A.; IRELAND, D. R; HOSKISSON, R. E. Administração estratégica: competitividade e globalização. 2. ed. São 

Paulo: Thomson Learning, 2008. 

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L.  Conhecimento Empresarial. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998.  

TERRA, J. C. C.; GORDON, C. Portais Corporativos: a revolução na gestão do conhecimento. São Paulo: Elsevier, 2002. 

SENGE, P. M. A quinta disciplina. Rio de Janeiro: BestSeller, 2004.  

 

Coordenador do Curso: 
Nome: Prof.ª Dr.ª Roxana Maria Martinez Orrego 
 
Assinatura 

Diretor da Unidade: 
Nome: Prof.ª Dr.ª Leila Figueiredo de Miranda 
 
Assinatura 
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Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

Curso: Curso de Engenharia de Produção Núcleo Temático: NEPGP – Núcleo de Engenharia 
de Processos e Gerência da Produção  

Disciplina: 

Logística e Cadeia de Suprimentos II 

Código da Disciplina: 
 

ENEX00986 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

Teóricas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  
Práticas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  

Semestre: 9º 

Ementa: 

Operação em Serviços Logísticos. Estudo da Logística no E-commerce e E-business. Introdução à Logística Interacional. 

Estudo de Estratégias de Logística e Operações Internacionais, Sourcing -  Planejamento, Produção, Operações e 

Distribuição de Produtos na Economia Globalizada. Análise de custos logísticos, criação de valor e projeto de redes 

logísticas globais. Implementação e estratégias de alinhamento nas cadeias de valor. 

Objetivos Conceituais Objetivos Procedimentais e 

Habilidades 

Objetivos Atitudinais e Valores 

Conhecer os conceitos, estratégias, 

sistemas e decisões relacionados a 

logística e cadeia de suprimentos. 

Entender a dimensão global de redes de 

suprimento. Interpretar e analisar 

situações típicas de problemas por meio 

de estudo de casos, relacionando-as aos 

fundamentos conceituais. 

Desenvolver análise de casos 

aplicados, representando ou 

construindo modelos de 

representação de redes de 

suprimento. 

Envolver-se no processo de tomada de 

decisões inerentes à gestão de redes 

de suprimento, incluindo agir em 

ambiente de grupo. 

 

 

 

Conteúdo Programático: 

Visão geral de uma rede global de suprimento (modelos e exemplos). 

Introdução ao estudo de estratégias de gestão de redes globais de suprimentos. 

Tipologia de produtos: funcionais e inovadores. 

Rede de suprimento eficiente e rede de resposta rápida. 

Tipologia de fluxo de redes de suprimento: fluxo puxado, fluxo empurrado, fluxo híbrido. 

Relação entre estratégia de redes de suprimento e desenvolvimento de produto e processo. 

Gestão do relacionamento em rede de suprimento. 

Medição de desempenho em redes de suprimento. 

Medidas de desempenho: custo e produtividade, serviços e satisfação, flexibilidade e inovação, qualidade e 

relacionamento. 

Introdução a logística reversa e sustentabilidade. 

Redes de suprimento de ciclo fechado. 

Tipos de ciclo fechado. 

Aspectos gerenciais e técnicos em redes de ciclo fechado. 

Configuração da logística de redes reversas. 

 

Metodologia: 

Estudo dos assuntos por meio de leitura, preparação de resumos e debates em aulas expositivas. 

Preparação de seminários com apresentação de conceitos e casos para discussão. 
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Critério de Avaliação:  

Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 

MI (média das avaliações intermediárias) 

PAF (avaliação final) 

MF (média final) 

Se MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina com   MF = MI 

Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que compõe a Média das 

Avaliações Intermediárias. 

Se 2,0   MI < 7,5 e frequência   75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF.  

Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  

Sendo MF  6,0 (seis) e frequência    75%, o aluno é aprovado na disciplina. 

 

Bibliografia Básica: 
 
BALLOU, R.H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/ Logística empresarial, 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 
2001. 
CHRISTIPHER, M. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: criando redes que agregam valor. São Paulo: 
Thomson, 2007. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
DORNIER, P.P; ERNST, R.;FENDER, M.;KOUVELIS, P. Logística e Operações Globais. São Paulo: Saraiva, 2006. 
CHRISTOPHER, M. Marketing da Logística. São Paulo: Futura, 2002. 
ABELE, E.; MEYER, T.;NÄHER, U.; STRUBE, G.; SYKES, R. Global Production. Springer, 2008 
LEITE, P.R. Logística Reversa. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 
TURBAN, E.; KING, D. Comércio eletrônico: Estratégia e Gestão. São Paulo: Prentice Hall, 2004 
 

Coordenador do Curso: 
Nome: Prof.ª Dr.ª Roxana Maria Martinez Orrego 
 
Assinatura 

Diretor da Unidade: 
Nome: Prof.ª Dr.ª Leila Figueiredo de Miranda 
 
Assinatura 

 
  



 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
 

Unidade Universitária: Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 
 

Curso: Curso de Engenharia de Produção Núcleo Temático: NEPGP – Núcleo de Engenharia 
de Processos e Gerência da Produção 

Disciplina: 

Projeto de Fábrica 

Código da Disciplina: 
 

 

Carga horária: 4 
68  horas aula 

Teóricas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  
Práticas: (2) 
(34 horas aula = 25,5 horas)  

Semestre:9º 

Ementa: 

Estudo sobre planejamento da capacidade e a influência no dimensionamento das áreas de equipamentos; Estudo de 

localização industrial. Busca da relação entre projetos de fábricas e os projetos de produtos, na preparação do arranjo 

físico. Processos e métodos na manufatura de produto s- Estudo da interferência dos tempos de fabricação com as áreas 

da fábrica. Definição de tipos dos sistemas de produção e de arranjos físicos. Estudos dos fluxos de produção. Introdução à  

manufatura celular. Planejamento do sistema de movimentação e armazenagem de materiais e requisitos legais do 

layout.  Importância das ferramentas computacionais assistindo o projeto do arranjo físico. 
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