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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.
II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
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.

Habilidades
1.1. Aplicar os fundamentos e conceitos da administração de materiais.
1.2. Elaborar planilhas de controle de estoque.
1.3. Organizar atividades de previsão e fornecimento de materiais e serviços.
1.4. Organizar ações para o monitoramento do estoque de materiais.
1.5. Elaborar planilhas de controle de estoque.
2.1. Identificar a estrutura da administração da produção.
2.2. Aplicar e utilizar os sistemas de produção.
2.3. Aplicar técnicas de análise do processo de produção.
3. Utilizar programa de qualidade na produção.

Bases Tecnológicas
1. Evolução e conceitos na administração de materiais:
1.1 funções e objetivo da administração de materiais;
1.2 administração de compras;
1.3 fontes de fornecimento;
1.4 padrão de fornecimento conforme certificação de qualidade
2. Gestão de estoque:
2.1 fundamentos básicos;
2.2 classificação dos estoques;
2.3 inventário, sistemas de controle dos materiais
3. Conceitos e estrutura da administração da produção:
3.1 sistemas de produção;
3.2 planejamento e controle da produção;
3.3 análise dos processos de produção;
3.4 manutenção dos equipamentos:
3.4.1 preventiva e preditiva
4. Programas de qualidade aplicados na produção:
4.1 seguros:
4.1.1 tipos, aplicabilidade e elementos básicos

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades

Bases Tecnológicas

Procedimentos Didáticos

De

Até

1.1. Aplicar os fundamentos e conceitos da administração 1. Evolução e conceitos na administração de Apresentação das bases
24/07/17 28/07/17
de materiais.;
materiais:;
tecnologicas
Aula expositiva
dialogada, uso de
Datashow, lousa e outros
1. Evolução e conceitos na administração de
recursos audiovisuais,
materiais:; 1.1 funções e objetivo da
leitura dirigida, pesquisas, 31/07/17 04/08/17
administração de materiais;; 1.2 administração
debates, estudos de
de compras;;
casos, seminários
individuais e em grupo e
exercícios.
1.1. Aplicar os fundamentos e conceitos da administração 1.2 administração de compras;;
Aula expositiva
07/08/17 11/08/17
de materiais.;
dialogada, uso de
Datashow, lousa e outros
recursos audiovisuais,
leitura dirigida, pesquisas,

recursos audiovisuais,
leitura dirigida, pesquisas,
debates, estudos de
casos, seminários
individuais e em grupo e
exercícios.
Aula expositiva
dialogada, uso de
Datashow, lousa e outros
recursos audiovisuais,
leitura dirigida, pesquisas, 14/08/17 18/08/17
debates, estudos de
casos, seminários
individuais e em grupo e
exercícios.

1.1. Aplicar os fundamentos e conceitos da administração
de materiais.; 1.4. Organizar ações para o monitoramento
do estoque de materiais.;

1.1. Aplicar os fundamentos e conceitos da administração 1.3 fontes de fornecimento;; 1.4 padrão de
de materiais.; 1.2. Elaborar planilhas de controle de
fornecimento conforme certificação de
estoque.;
qualidade;

1.5. Elaborar planilhas de controle de estoque.; 2.1.
Identificar a estrutura da administração da produção.;

2. Gestão de estoque:; 2.1 fundamentos
básicos;;

2.2 classificação dos estoques;; 2.3
2.1. Identificar a estrutura da administração da produção.; inventário, sistemas de controle dos
materiais;

Aula expositiva
dialogada, uso de
Datashow, lousa e outros
recursos audiovisuais,
leitura dirigida, pesquisas, 21/08/17 25/08/17
debates, estudos de
casos, seminários
individuais e em grupo e
exercícios.
Aula expositiva
dialogada, uso de
Datashow, lousa e outros
recursos audiovisuais,
leitura dirigida, pesquisas, 28/08/17 01/09/17
debates, estudos de
casos, seminários
individuais e em grupo e
exercícios.
Aula expositiva
dialogada, uso de
Datashow, lousa e outros
recursos audiovisuais,
leitura dirigida, pesquisas, 04/09/17 08/09/17
debates, estudos de
casos, seminários
individuais e em grupo e
exercícios.

1. Evolução e conceitos na administração de
materiais:; 1.1 funções e objetivo da
administração de materiais;; 1.2 administração
de compras;; 1.3 fontes de fornecimento;; 1.4
padrão de fornecimento conforme certificação Revisao de conteudo
de qualidade; 2. Gestão de estoque:; 2.1
fundamentos básicos;; 2.2 classificação dos
estoques;; 2.3 inventário, sistemas de controle
dos materiais;
1. Evolução e conceitos na administração de
1.1. Aplicar os fundamentos e conceitos da administração materiais:; 1.1 funções e objetivo da
de materiais.; 1.2. Elaborar planilhas de controle de
administração de materiais;; 1.2 administração
estoque.; 1.3. Organizar atividades de previsão e
de compras;; 1.3 fontes de fornecimento;; 1.4
fornecimento de materiais e serviços.; 1.4. Organizar ações padrão de fornecimento conforme certificação Avaliação
para o monitoramento do estoque de materiais.; 1.5.
de qualidade; 2. Gestão de estoque:; 2.1
Elaborar planilhas de controle de estoque.; 2.1. Identificar a fundamentos básicos;; 2.2 classificação dos
estrutura da administração da produção.;
estoques;; 2.3 inventário, sistemas de controle
dos materiais;
Aula expositiva
dialogada, uso de
Datashow, lousa e outros
2.3 inventário, sistemas de controle dos
recursos audiovisuais,
2.3. Aplicar técnicas de análise do processo de
materiais; 3. Conceitos e estrutura da
leitura dirigida, pesquisas,
produção.;
administração da produção:;
debates, estudos de
casos, seminários
individuais e em grupo e
exercícios.
Aula expositiva
dialogada, uso de
Datashow, lousa e outros
recursos audiovisuais,
2.3. Aplicar técnicas de análise do processo de
3. Conceitos e estrutura da administração da
leitura dirigida, pesquisas,
produção.;
produção:; 3.1 sistemas de produção;;
debates, estudos de
casos, seminários
individuais e em grupo e
exercícios.
Aula expositiva
dialogada, uso de
Datashow, lousa e outros
3.1 sistemas de produção;; 3.2 planejamento recursos audiovisuais,
2.3. Aplicar técnicas de análise do processo de
e controle da produção;; 3.3 análise dos
leitura dirigida, pesquisas,
produção.;
processos de produção;;
debates, estudos de
casos, seminários
individuais e em grupo e
exercícios.
2.3. Aplicar técnicas de análise do processo de
3.3 análise dos processos de produção;; 3.4
Aula expositiva
produção.;
manutenção dos equipamentos:;
dialogada, uso de
Datashow, lousa e outros
recursos audiovisuais,
leitura dirigida, pesquisas,
debates, estudos de
casos, seminários
1.1. Aplicar os fundamentos e conceitos da administração
de materiais.; 1.2. Elaborar planilhas de controle de
estoque.; 1.3. Organizar atividades de previsão e
fornecimento de materiais e serviços.; 1.4. Organizar ações
para o monitoramento do estoque de materiais.; 1.5.
Elaborar planilhas de controle de estoque.; 2.1. Identificar a
estrutura da administração da produção.;

individuais e em grupo e

11/09/17 15/09/17

18/09/17 22/09/17

25/09/17 29/09/17

02/10/17 06/10/17

09/10/17 13/10/17

16/10/17 20/10/17

3. Utilizar programa de qualidade na produção.;

3. Utilizar programa de qualidade na produção.;

3. Utilizar programa de qualidade na produção.;

3. Utilizar programa de qualidade na produção.;

3.4 manutenção dos equipamentos:; 3.4.1
preventiva e preditiva;

4. Programas de qualidade aplicados na
produção:;

4.1 seguros:;

4.1.1 tipos, aplicabilidade e elementos
básicos;

3. Conceitos e estrutura da administração da
produção:; 3.1 sistemas de produção;; 3.2
planejamento e controle da produção;; 3.3
análise dos processos de produção;; 3.4
2.3. Aplicar técnicas de análise do processo de produção.;
manutenção dos equipamentos:; 3.4.1
3. Utilizar programa de qualidade na produção.;
preventiva e preditiva; 4. Programas de
qualidade aplicados na produção:; 4.1
seguros:; 4.1.1 tipos, aplicabilidade e
elementos básicos;
2.3 inventário, sistemas de controle dos
materiais; 3. Conceitos e estrutura da
administração da produção:; 3.1 sistemas de
produção;; 3.2 planejamento e controle da
2.3. Aplicar técnicas de análise do processo de produção.; produção;; 3.3 análise dos processos de
3. Utilizar programa de qualidade na produção.;
produção;; 3.4 manutenção dos
equipamentos:; 3.4.1 preventiva e preditiva; 4.
Programas de qualidade aplicados na
produção:; 4.1 seguros:; 4.1.1 tipos,
aplicabilidade e elementos básicos;
3. Utilizar programa de qualidade na produção.;
1.1. Aplicar os fundamentos e conceitos da administração
de materiais.; 1.2. Elaborar planilhas de controle de
estoque.; 1.3. Organizar atividades de previsão e
fornecimento de materiais e serviços.; 1.4. Organizar ações
para o monitoramento do estoque de materiais.; 1.5.
Elaborar planilhas de controle de estoque.; 2.1. Identificar a
estrutura da administração da produção.; 2.2. Aplicar e
utilizar os sistemas de produção.; 2.3. Aplicar técnicas de
análise do processo de produção.; 3. Utilizar programa de
qualidade na produção.;

3. Conceitos e estrutura da administração da
produção:; 4. Programas de qualidade
aplicados na produção:;

individuais e em grupo e
exercícios.
Aula expositiva
dialogada, uso de
Datashow, lousa e outros
recursos audiovisuais,
leitura dirigida, pesquisas, 23/10/17 27/10/17
debates, estudos de
casos, seminários
individuais e em grupo e
exercícios.
Aula expositiva
dialogada, uso de
Datashow, lousa e outros
recursos audiovisuais,
leitura dirigida, pesquisas, 30/10/17 03/11/17
debates, estudos de
casos, seminários
individuais e em grupo e
exercícios.
Aula expositiva
dialogada, uso de
Datashow, lousa e outros
recursos audiovisuais,
leitura dirigida, pesquisas,
debates, estudos de
casos, seminários
individuais e em grupo e
exercícios.
Aula expositiva
dialogada, uso de
Datashow, lousa e outros
recursos audiovisuais,
leitura dirigida, pesquisas,
debates, estudos de
casos, seminários
individuais e em grupo e
exercícios.

06/11/17 10/11/17

13/11/17 17/11/17

Revisao de conteudo

20/11/17 24/11/17

Avaliação

27/11/17 01/12/17

Devolutiva de avaliação

04/12/17 08/12/17

1. Evolução e conceitos na administração de
materiais:; 2. Gestão de estoque:; 3. Conceitos
Revisao do conteudo do
e estrutura da administração da produção:; 4.
semestre
Programas de qualidade aplicados na
produção:;

11/12/17 19/12/17

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências
1. Planejar e
monitorar a gestão
de estoque de
materiais.

Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
Avaliação Oral ; Debate ;
Seminário/Apresentação ;

2. Contextualizar
conceitos e estrutura Avaliação Escrita ; Participação em Aula ;
da administração da Seminário/Apresentação ;
produção.
3. Interpretar
fundamentos de
modelos de
qualidade.

Avaliação Escrita ; Participação em Aula ;
Seminário/Apresentação ;

V – Plano de atividades docentes

Argumentação
Consistente ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Organização ;

Apresentou manifestação escrita ou oral ou pratica,
nas avaliações, nos estudos de caso ou nas
apresentações de seminarios, baseado em preceitos
teóricos e no plano de curso. Mostrou conhecimento da
linguagem e procedimentos técnicos.
Apresentou manifestação escrita ou oral ou pratica,
nas avaliações, nos estudos de caso ou nas
Atendimento às Normas ; apresentações de seminarios, baseado em preceitos
teóricos e no plano de curso. Mostrou conhecimento da
linguagem e procedimentos técnicos.
Apresentou manifestação escrita ou oral ou pratica,
Argumentação
nas avaliações, nos estudos de caso ou nas
Consistente ; Clareza na
apresentações de seminarios, baseado em preceitos
Expressão Oral e Escrita ;
teóricos e no plano de curso. Mostrou conhecimento da
Organização ;
linguagem e procedimentos técnicos.

Atividade Previstas
Projetos e Ações
voltados à
redução da
Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos
voltados à superação de
defasagens de aprendizado
ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção
Preparo de
de avaliações
material didático

Participação em
reuniões com
Coordenador de
Curso e/ou previstas
em Calendário
Escolar

Preparo de apostila
e exercicios

Julho
Desenvolvimento de Seminários com
temas da aula anterior
Desenvolvimento de Seminários com
temas da aula anterior
Desenvolvimento de Seminários com
temas da aula anterior
Desenvolvimento de Seminários com
temas da aula anterior

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

correção dos seminarios quando verificado
defasagem de aprendizado
correção dos seminarios quando verificado
defasagem de aprendizado
correção dos seminarios quando verificado
defasagem de aprendizado
correção dos seminarios quando verificado
defasagem de aprendizado

x
x

Conforme Plano
de aula

x
x

Conforme Plano
de aula

x

Dezembro

x

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
*DIAS, Marco Aurélio.”Administração de Materiais”.Editora Atlas, 4ª Edição SP 2009. CLARK, Grahan “ Administração de Operações de Serviços” Editora
Atlas.1ª Edição SP 2009. PAOLESCHI.Bruno.”Almoxarifado e Gestão de Estoques”.Editora Erica.1ª Edição 2011. SLACK, Nigel “ Administração da
Produção”.Edi
- Martins, Petrônio Garcia, Laugeni Fernando Piero. Administração da Produção, 2ª. Ed. São Paulo: Saraiva 2005. - Martins, Petrônio Garcia, Alt Paulo
Renato Campos. Administração de materiais e recursos patrimoniais. São Paulo: Saraiva 2009. - Viana, João José. Administração de materiais: um
enfoque

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Assistir, interpretar e apresentar conclusão do video "Day 1 - Robinson Shiba"

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Diariamente em sala de aula e atraves de apresentações de seminarios e atividades extras

IX – Identificação:
Nome do Professor
Assinatura

RICARDO JOSE DA CONCEIÇÃO ;
Data

07/08/2017

X – Parecer do Coordenador de Curso:
de acordo com o PTD
Nome do Coordenador:
Assinatura:

Data:

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data
Imprimir

Descrição

17/08/17

