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1. CONTRIBUIÇÃO ACADÊMICA 

 
 

O ambiente onde operam as organizações (públicas e privadas) é marcado por constantes 

demandas, tanto de cunho social (educação, saúde, cultura, infraestrutura, entre outras), quanto de 

mercado (produtos/serviços, qualidade, prazo, custo etc.). Essas demandas tendem a pressionar as 

organizações na implementação de ações para atendê-las. 

 
1.1. Metodologia de Ensino 

O curso de Especialização em Gestão de Operações será composto por disciplinas e o 

desenvolvimento de uma monografia. O método de repasse das disciplinas será majoritariamente 

por meio de aulas remotas com apoio de diferentes recursos (apostilas, vídeos, e materiais 

pedagógicos). Os conteúdos das disciplinas deverão priorizar as referências bibliográficas 

disponíveis na literatura. De forma complementar, o repasse utilizará outros métodos, tais como: 

exercícios, trabalhos em grupo, seminários e estudos de casos. 

Estão previstos dois momentos presenciais na UFRJ: abertura do curso e apresentação das 

monografias (02 dias). Estes eventos serão transmitidos em tempo real para os alunos que não 

puderem comparecer presencialmente. 



 
1.2. Investimento 

O valor do investimento é R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e pode ser integralizado em até 

20 parcelas de R$ 900,00 (novecentos reais) via boleto bancário. 

 
2. REGULAMENTO EP/GestOp 

 
 

2.1. Organização Administrativa 

Secretaria: Graça Sinésio, PEP/UFRJ. 

Coordenação: Francisco José de Castro Moura Duarte, PEP/UFRJ, DSC e Heitor Mansur 

Caulliraux, DEI/UFRJ, DSC. 

 
2.2. Procedimentos de seleção 

São requisitos para a seleção: curso superior completo em áreas afins (engenharias em 

geral, engenharia de produção em particular, administração, dentre outras) conhecimento de língua 

inglesa (para no mínimo leitura técnica), compromisso de dedicação exigida pelo programa 

(mínimo de 12 horas semanais) e entrevista de seleção. 

 
2.3. Realizações da Inscrição e seleção dos candidatos 

As inscrições para a seleção dos alunos do curso serão realizadas junto à fundação de apoio 

administrativo e executivo do curso. O processo será por meio do preenchimento de formulário 

específico e da entrega de documentos digitalizados e enviados para o e-mail do  curso <gestão-

operacoes@pep.ufrj.br>. 

Para se candidatar ao Curso de Especialização em Gestão de Operações o candidato deverá 

apresentar: 

● Cópia do diploma de graduação proveniente de instituição reconhecida pelo MEC; 

● Currículo Acadêmico-Profissional; 

● Carta de intenção do candidato direcionada à coordenação do curso, dissertando a 

respeito de sua intenção/objetivo em Cursar a Especialização em Gestão de Operações; 

● Formulário de inscrição preenchido, segundo modelo fornecido pela secretaria do curso. 
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Obs.: Se durante o período de inscrição o candidato deixar de apresentar no mínimo 01(um) dos 

requisitos listados acima, o mesmo não estará apto a participar do processo seletivo. 

 
2.4. Processo Seletivo 

A seleção de candidatos será feita pela Coordenação do Curso e Assessoria Pedagógica 

por meio dos seguintes critérios: 

 
 

CRITÉRIOS NOTA 

Curriculum documentado 04 

Carta de intenção do candidato 03 

Área de formação com compatibilidade com o curso e seu objetivo 02 

Potencial de aplicação do curso no mercado de trabalho 01 

 

2.5. Contrato 

A fundação de apoio administrativo e executivo do curso e os aprovados celebrarão entre 

si contrato de prestação de serviço. A secretaria do curso orientará sobre as assinaturas dos 

contratos durante o período de pandemia. 

 
2.6. Matrícula 

Os aprovados no processo seletivo devem entregar uma cópia autenticada dos documentos 

listados a seguir até a data estipulada pela secretaria, que não deve ultrapassar a data da aula 

inaugural do curso. 

● Diploma da graduação; 

● Histórico escolar (graduação); 

● RG (CNH e Profissional não serão aceitos); 

● CPF (CNH não será aceita); 

● Comprovante de residência; 

● Título de eleitor; 

● Documento de quitação com obrigações militares (quando couber); 



 

 

● 02 fotos 3x4 (fundo branco, sem sorrir, com o rosto ocupando de 70% a 80% da foto,  sem 

manchas ou borrados); 

● Formulário de inscrição preenchido e assinado. 

 
 

2.7. Vagas Ofertadas 

O curso oferece o número máximo de 15 (quinze) vagas para a segunda turma. Estas 

vagas serão preenchidas por ordem de classificação no processo seletivo. 

 
3. AVALIAÇÕES E CERTIFICADO 

O certificado de obtenção da titulação de Especialização em Gestão de Operações será 

emitido pela UFRJ e obtido conforme as exigências da legislação educacional, Portaria 01/2001 

da CES do MEC, a qual inclui os seguintes requisitos: 

● Frequência: o aluno deverá ter frequência mínima de 70% em cada disciplina. Abaixo dessa 

proporção, o aluno será considerado reprovado e deverá repetir a disciplina. 

● Avaliação periódica: cada disciplina terá uma avaliação individual. O aluno deverá obter 

uma nota final de, no mínimo, 07 (sete) pontos para sua aprovação. A avaliação será 

prioritariamente através de um trabalho prático. Na medida do possível, o trabalho terá 

como foco as empresas dos próprios alunos. O professor de cada disciplina definirá as 

regras destes trabalhos 

● Monografia: ao final do curso o aluno deverá desenvolver, entregar e apresentar uma 

monografia sobre um tema referente à Gestão de Operações. A estrutura da monografia 

deverá atender aos requisitos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e o 

procedimento da apresentação da monografia seguirá os padrões da UFRJ. 

 
3.1. Acompanhamento e avaliação das atividades e dos alunos 

A avaliação dos alunos dar-se-á por meio do acompanhamento de todas as atividades 

propostas durante as disciplinas, bem como da avaliação de Monografia Final que deverá ser 

desenvolvido pelos alunos sob a orientação formal de um dos docentes do Curso. 



 

 
Na avaliação serão considerados os seguintes aspectos: 

1. Contribuição do trabalho para a compreensão e solução de problemas reais, e, se 

possível, nas organizações onde o (a) aluno (a) esteja trabalhando. 

2. Habilidades demonstradas durante a realização do trabalho: capacidade de observação, 

de aplicação dos conteúdos teóricos, de criação de procedimentos de pesquisa de campo 

e de negociação da implementação das melhorias; 

3. Formatação do trabalho: utilização de normas de elaboração do trabalho científico e 

organização do texto. 

4. Apresentação do trabalho: exposição das ideias e capacidade de defesa dos argumentos. 

Para a concessão de certificação, será exigida uma frequência mínima de 75%. 

 
 

3.2. Monografia 

● O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser elaborado individualmente e defendido, 

improrrogavelmente, dentro do prazo de integralização do curso, avaliados por uma banca 

examinadora, composta por 03 (três) professores do curso (pode-se estudar o caso de 

participação à distância), sendo um deles, obrigatoriamente, o professor orientador. 

● As monografias desenvolvidas pelos alunos do curso deverão ter um professor orientador, 

com titulação mínima de doutor. 

● O Trabalho de Conclusão de Curso deverá obedecer as Normas para apresentação de 

trabalhos acadêmicos, da UFRJ. 

● Os orientadores de Trabalho de Conclusão de Curso deverão pertencer ao quadro docente 

do curso. 

● No caso de membros da banca externos, tão logo sejam definidos para compor a mesma, 

deverão ser informados à secretaria do curso (nome completo) para que seja emitido 

ofício/convite por parte desta coordenação, com antecedência mínima de 20 dias, para que 

os mesmos componham a banca. 



 

 
● Caso haja incompatibilidade de agenda de membros da banca, orientador ou aluno em 

relação à data estabelecida no cronograma de defesa, o aluno deverá contatar a secretaria 

do curso com antecedência de 10 (dez) dias da data da defesa. 

● As bancas para avaliar os trabalhos deverão ser definidas entre orientador e orientando e 

submetidas à aprovação da coordenação do curso. No mínimo constituída 02 (dois) 

membros e orientador. 

 

 

4. DISCIPLINAS 

As aulas síncronas serão realizadas as terças e quintas-feiras entre 18h00min e 20h00min. As 

aulas assíncronas serão realizadas fora dos horários de aula. 

Entre cada disciplina haverá uma semana de intervalo para que os alunos possam desenvolver as 

atividades propostas. 

 

 

 
 

 
MÓDULO 

 
DISCIPLINAS 

 
DOCENTE 

HORAS/AULA 

Síncrona Assíncrona Total 

Introdução Introdução à Engenharia de Produção Heitor Mansur Caulliraux 18 14 32 

Introdução Metodologia de Pesquisa Tharcísio Cotta Fontainha 14 12 26 

Operações Gestão de Operações (e Estratégia) Heitor Mansur Caulliraux 18 14 32 

Processo e qualidade Engenharia de Processos de Negócio Leonardo Luiz Lima Navarro 16 12 28 

Projeto e Inovação Gestão de Projetos Francisco Duarte e Antônio Batista 16 12 28 

Processo e qualidade Tecnologia de Informação Ítalo Di Paolo 16 12 28 

Processo e qualidade Gestão Qualidade Rodolfo Cardoso 16 12 28 

Processo e qualidade Modelos de Gestão (Estratégia de Operações) Guido Vaz 16 12 28 

Projeto e Inovação Inovação e Empreendedorismo + 4.0 etc Antonio Batista 12 10 22 

Projeto e Inovação Projeto e Gestão de Serviços Carla Martins Cipolla 12 12 24 

Projeto e Inovação Gestão Estratégica do Conhecimento e da Inovação Francisco Duarte 12 10 22 

Projeto e Inovação Indicadores de Desempenho +Introdução Custos Manoel Maximiano 12 12 24 

Trabalho de 
monografia 

 

Elaboração da Monografia 
 

Orientadores 
 

24 
 

24 
 

48 

 
TOTAL 202 168 370 



 

 

4.1. Ementas das Disciplinas 

 
 

Heitor M. Caulliraux 

Introdução à Engenharia de Produção 

 Definições e escopo da Engenharia de Produção (EP); 

 Histórico e Evolução; 

 Técnicas historicamente importantes: estudos de movimentos e tempos, hierarquia 

(autoridade, responsabilidade, alcance de controle etc.); 

 Tendências da EP e Objetos futuros de trabalho; 

 Apresentação de casos. 

 

Tharcisio Cotta Fontainha 

Metodologia de Pesquisa 

 Apresentação dos mecanismos de buscas bibliográficas e ferramentas para gerenciamento 

das referências, citações e padrões de formatação; 

 Como definir um tema, questão de pesquisa, objetivos de pesquisa; 

 Como estruturar um trabalho de conclusão de curso com foco no conteúdo e relação entre os 

capítulos; 

 Metodologia de pesquisa em gestão de operações: estudo de caso, survey e análise 

ulticritério. 

 
Heitor M. Caulliraux 

Gestão de Operações (e Estratégia) 

 Introdução às questões ditas estratégicas na Gestão de Operações; 

 Análise dos principais elementos de uma Estratégia de Produção / Operações: 

o Capacidade; 

o Planejamento e controle de produção 

o Sistemas de Qualidade 



 

o Tecnologia da informação; 

o Etc. 

 Conceitos de foco e ajuste; 

 “Servitização” das Operac ̧ões; 

 Apresentação de casos. 

 

Leonardo Navarro 

Engenharia de Processos de Negócio 

 Business Process Management (BPM), Gerenciamento de Processos de Negócios; 

 Apresentação conceitual de notações de modelagem de processos; 

 Uso de ferramentas de modelagem de processos; 

 Realização de exercícios de modelagem; 

 Apresentação e discussão de casos de EP. 

 

Rodolfo Cardoso 

Gestão da Qualidade 

 Fundamentos Metodológicos da Gestão da Qualidade; 

 Os 8 passos para a Gestão da Qualidade (Da necessidade das partes interessadas a entrega de 

valor); 

 Os conceitos e o Planejamento da Gestão da Qualidade (passos 1, 2 e 3); 

 Prover e medir a entrega de valor na Gestão da Qualidade (passos 4 e 5); 

 O controle e a análise da entrega de valor na Gestão da Qualidade (passo 6); 

 Aprendizado, competitividade e visão sistêmica da Gestão da Qualidade (passos 7 e 8). 

 

Guido Vaz 

Modelos de Gestão (Estratégia de Operações). Passará a ser “Gestão de Sourcing e 

Contratos” 

 Gestão de Operações e Sourcing; 

 Análises e Decisões de Sourcing; 



 

 

 Contratos e Desempenho; 

 Modelos de Referência em Gestão de Contratos; 

 Apresentação e discussão de casos sobre Sourcing. 

 

Thiago Leitão 

Gestão Estratégica do Conhecimento e da Inovação 

 Apresentar os principais conceitos e práticas relacionados à gestão do conhecimento, de 

competências e da inovação nas organizações; 

 Importância e desafios da gestão do Conhecimento e Inovação nas Organizações Atuais; 

 Conhecimento: principais conceitos, tipos e modelos; 

 Principais técnicas e boas práticas de gestão do conhecimento; 

 Competências: o modelo Conhecimento - Habilidade - Atitude; como monitorar e avaliar as 

necessidades de competências nas organizações; 

 Gestão da Inovação: conceitos, processo de inovação, habilitadores e inovação aberta. 

 

Antonio Batista 

Gestão de Projetos 

 Conceitos e Fundamentos do Gerenciamento do Projeto; 

 Demandas e necessidades de Projeto no contexto empresarial; 

 Principais processo do Gerenciamento de Projeto; 

 Áreas de Conhecimento do Gerenciamento de Projeto (Escopo, Tempo, Custo e Qualidade); 

 Metodologias Ágeis aplicados ao Gerenciamento de Projeto; 

 Ergonomia e a integração da dimensão do trabalho em projetos; 

 Os condicionantes temporal e organizacional da gestão de projetos e as diferentes abordagens 

da simulação do trabalho futuro. 



 

 

Antonio Batista e Francisco Duarte 

Empreendedorismo e Inovação 

 Conceitos e Fundamentos de Empreendedorismo e Inovação; 

 Processo Empreendedor (Características Empreendedoras e Plano de Negócios); 

 Tipos de Inovação e a Gestão da Inovação; 

 Ferramentas para Empreender e Inovar (Canvas Modelo de Negócio); 

 Modelos de negócio e sustentabilidade: A abordagem da economia da Funcionalidade e da 

Cooperação. 

 
Italo di Paolo 

Tecnologia da Informação em projetos de Engenharia e Gestão de Operações 

 Enterprise Resource Planning (ERP), Módulos e Integrações (SIG, SIT, SAD, GED, etc.); 

 Mineração de Processos; 

 Componentização de Sistemas e de Processos, Granularidade: SOA e Web Services; 

 Governança e Gestão de TI (ITIL e COBIT); 

 Segurança da Informação e a LGPD. 

 

Carla Cipolla 

Marketing de Serviços: A Empresa com Foco no Cliente 

 Isto é Design Thinking de Serviço: Fundamentos, Ferramentas, Casos; 

 Administração de Serviços: Operações, Estratégia e Tecnologia da Informação; 

 Sistema Produto + Serviço Sustentável: Fundamentos. 

 

Manoel Maximiano 

Indicadores e Custos 

 Introdução aos custos de produção: conceitos e classificação dos custos. Custeio por 

absorção simples: esquema básico; tratamento e calculo dos custos dos materiais, de mão de 

obra direta e dos custos indiretos de fabricação; custos por departamento; 



 

 

 Custeio Variável (gerencial): esquema básico; análise custo-volume-lucro; ponto de 

equilíbrio; margem de contribuição e limitações da capacidade de produção; programação 

linear aplicada a custos (via Excel-Solver); 

 Indicadores de viabilidade financeira: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de 

Retorno (TIR) e Tempo de Recuperação do Investimento (Payback); 

 Indicadores de desempenho: construção / seleção de indicadores, medição de desempenho e 

estratégia, Balanced Score Card (BSC); 

 Indicadores ESG (Environment, Social and Governance). 


