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PERFIL PROFISSIONAL / IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:

Ocupação:

ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO,
PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE
PRODUÇÃO

Educação

Formação Inicial e Continuada -

Profissional:

Qualificação Profissional

Nível da

2

Qualificação:

3911-25

Carga Horária

160 h

Eixo

Gestão e

Tecnológico:

Negócios

Segmento

Área Tecnológica:
Competência
Geral:

CBO:

Gestão

Tecnológico:

Gestão

Executar serviços de apoio ao planejamento da produção de processos
industriais, de acordo com as normas e procedimentos técnicos, de
qualidade e segurança.

Requisitos de
Acesso:

Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Completo
15 anos

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Executar serviços de apoio ao planejamento da produção de
Unidade de Competência 1

processos industriais, de acordo com as normas e procedimentos
técnicos, de qualidade e segurança.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
Preparar profissionais para auxiliar a administração e a produção de processos industriais, de acordo
com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.
TIPO DE OFERTA:
( x ) PRESENCIAL
( ) SEMIPRESENCIAL
( ) A DISTÂNCIA
QUADRO RESUMO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

MÓDULOS
BÁSICO
ESPECÍFICO

UNIDADES CURRICULARES

CARGA
HORÁRIA DA
UC

Fundamentos de Administração
Fundamentos de Logística
Adminstração da Produção

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.

30 h
30 h
100 h

C.H DO
MÓDULO
60 h
100 h
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TOTAL

160 h

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: BÁSICO
Ocupação: Assistente de Planejamento, Programação e Controle de Produção
Unidade Curricular: Fundamentos de Administração
Carga Horária: 30 h
Unidade de Competência: Executar serviços de apoio ao planejamento da produção de processos
industriais, de acordo com as normas e procedimentos técnicos, de qualidade e segurança.
Objetivo da Unidade Curricular: Proporcionar o desenvolvimento dos fundamentos técnicos e
científicos, relativos aos Fundamentos da Administração.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Reconhecer o conceito de administração e dos
processos
gerenciais:
Planejamento,
Organização, Direção (liderança) e Controle.
 Identificar os processos de tomada de decisão
 Compreender a evolução e conceituação da
qualidade.
 Identificar as ferramentas da qualidade
 Aplicar corretamente as ferramentas da
qualidade.
 Reconhecer o Programa 8S
 Aplicar corretamente o programa 8S
 Compreender a importânica da gestão
ambiental
 Reconhecer a importânica do desenvolvimento
sustentável
 Identificar os princípios de higiene e segurança
no trabalho.
 Aplicar os princípios de higiene e segurança no
trabalho.
 Reconhecer os equipamentos de proteção
individual.
 Identificar corretamente, as principais doenças
ocupacionais.
 Conhecer a legislação referente à segurança e
saúde organizacional.
Capacidades
metodológicas

sociais,

organizativas





Conhecimentos

Conceito de administração e processo
gerencial: Planejamento, Organização,
Direção (liderança) e Controle.
Processo de tomada de decisão
Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e
Saúde
 Evolução e conceituação da qualidade
 Ferramentas da qualidade
 Programa 8S
 A importância da gestão ambiental
 Desenvolvimento sustentável
 Higiene e segurança no trabalho
 Conscientização sobre o uso de EPI’s
 Principais doenças ocupacionais
 Noções de legislação relativas à
segurança e saúde organizacional

e

Capacidade Social
 Atuar com visão sistêmica do processo
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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 Demonstrar capacidade analítica
 Demonstrar capacidade de planejamento e
organização do próprio trabalho
 Demonstrar comprometimento à cultura e
objetivos organizacionais
 Demonstrar capacidade de interação e de
relacionamento interpessoal
 Demonstrar
interesse
no
contínuo
autodesenvolvimento
 Demonstrar capacidade de comunicação oral e
escrita com o uso adequado do idioma, com os
diversos públicos
 Demonstrar resiliência e capacidade de
trabalhar sobpressão
 Atuar seguindo princípios de ética profissional

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios
Material Didático






Sala de aula
Biblioteca
Laboratório de informática
Equipamento
audiovisual
(televisão,
aparelho
de
DVD,
retroprojetor,
microcomputador, projetor multimídia e
caixas de som)
 Flip chart
 Apostila

MÓDULO:BÁSICO
Ocupação: Assistente de Planejamento, Programação e Controle de Produção
Unidade Curricular: Fundamentos de Logística
Carga Horária: 30 h
Unidade de Competência: Executar serviços de apoio ao planejamento da produção de processos
industriais, de acordo com as normas e procedimentos técnicos, de qualidade e segurança.
Objetivo da Unidade Curricular:
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidade básicas
 Reconhecer o papel da logística nas
organizações
 Identificar os conceitos básicos da logística
 Compreender a relação da logística com o
mercado (nacional e internacional)
 Compreender os conceitos de Suprimentos,

Conhecimentos

 Fundamentos da Logística
 Histórico da logística
 Relação da logística com

o mercado
(nacional e internacional)
 Suprimentos:
conceito
de
insumos
(matéria-prima,
matéria-prima
em
processo,
componentes
comprados,

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Produção, Distribuição e Gestão Logística.
 Identificar as atribuições e áreas de atuação
dos profissionais da logística.
Capacidades
sociais,
organizativas
e
metodológicas
 Buscar o autoaprimoramento
 Conservar os equipamentos e instrumentos
 Consultar manuais, catálogos e publicações
técnicas
 Estudar e pesquisar
 Manter a organização e limpeza do local de
trabalho
 Ter atenção
 Ter dinamismo
 Ter proatividade
 Ter raciocínio lógico e ser analítico
 Trabalhar em grupo e individualmente









materiais
de
consumo);
serviços
prestadores (próprios e terceirizados);
máquinas e equipamentos; Lead Time de
suprimentos; cadastro de fornecedores;
cadastro de materiais; coleta de dados
(materiais, demandas, fornecedores);
Produção: conceitos de sequência, mix de
produção,
ocupação
de
máquinas,
movimentação de materiais, peças e
alocação de mão de obra.
Distribuição:
conceitos
de
modais,
agrupamento de cargas (unitização),
variáveis de prazos, custos, impacto
ambiental, disponibilidade de equipamentos
e veículos.
Gestão Logística: conceitos de gestão de
pessoas, gestão estratégica, indicadores
de
desempenho,
gerenciamento
de
projetos e logística integrada.
Atribuições e áreas de atuação dos
profissionais da logística.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios
Material Didático






Sala de aula
Biblioteca
Laboratório de informática
Equipamento
audiovisual
(televisão,
aparelho
de
DVD,
retroprojetor,
microcomputador, projetor multimídia e
caixas de som)
 Flip chart
 Apostila

MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Assistente de Planejamento, Programação e Controle de Produção
Unidade Curricular: Administração da Produção
Carga Horária: 100 h
Unidade de Competência: Executar serviços de apoio ao planejamento da produção de processos
industriais, de acordo com as normas e procedimentos técnicos, de qualidade e segurança.
Objetivo da Unidade Curricular: Proporcionar o desenvolvimento de fundamentos técnicos e
científicos relativos às fases e atividades de planejamento, programação e controle da produção,
bem como ferramentas e técnicas de organização que permitem o cumprimento das metas e tornam
o processo produtivo mais eficaz.
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Compreender o conceito de produção e
produtividade.
 Diferenciar produção de produtividade.
 Administrar exceções
 Alocar a mão de obra necessária
 Alocar embalagens
 Buscar soluções alternativas
 Calcular o estoque médio de produtos
acabados a serem armazenados
 Calcular o cadenciamento da linha de produção
 Conhecer as técnicas mais apropriadas para a
movimentação de produtos acabados
 Criar área de separação de produtos acabados
 Criar roteiro de endereçamento de produtos
acabados
 Definir o roteiro dos produtos acabados da
produção até o armazém
 Definir o sistema de melhor custo x benefício
 Determinar os equipamentos ideais de
abastecimento de acordo com o peso, volume e
distância
 Distribuir as operações de separação de
produtos no armazém
 Elaborar proposta para eliminar os gargalos
referentes ao plano de trabalho da produção
 Empregar EPI e EPC adequado à operação
 Escolher a técnica de abastecimento mais
apropriada ao abastecimento de linha
 Especificar o tempo das operações dos
processos da produção
 Fazer follow-up
 Identificar
a
capacidade
máxima
dos
equipamentos
 Identificar a legislação vigente sobre cargas
perigosas
 Identificar área de segregação de produtos não
conformes
 Identificar as áreas de segregação de cargas
perigosa
 Identificar folhas de processos
 Identificar as operações dos processos da
produção
 Identificar ferramentas de controle da qualidade
do produto durante o abastecimento da produçã

Conhecimentos

Produção e produtividade
 Conceito
 Problemas comuns à produção
 Análise do processo produtivo
Programa Mestre de Produção
 Necessidade de Vendas
 Pedidos dos clientes
 Emissão das ordens de produção
 Lead time de produção
 Análise dos contratos: cálculo do lead
Movimentação dos Materiais
 Reserva Operacional
 Roteiro processual: produtos acabados,
operações de fabricação
 Volume diário de produção
 Abastecimento de linhas
 Desabastecimento de linhas
Estoques
 Classificação
 Estoque médio
 Ponto de ressuprimento
 Lista crítica
 Empenho
Máquinas
 Capacidade instalada
 Máquinas disponíveis
 Alocação de máquinas: por volume, por
peso, por distância
Ferramentas
 Ferramentas disponíveis
 Alocação de ferramentas
Insumos
 Matéria- prima para transformação
 Componentes de aplicação no produto
 Materiais Indiretos
 Alocação de materiais
 Materiais improdutivos
Mão de Obra
 Tipos: fixa, variável
 Disponível: direta, indireta
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 Alocação: por ordem de produção,
 Identificar normas e legislação aplicável em
direta, indireta
relação a meio ambiente, sáude ocupacional e
seguranç
 Identificar o tempo padrão operacional da Embalagens
 Estoque das embalagens
produçã
 Capacidade das embalagens: peso
 Identificar o tipo de unitização das embalagens
bruto e liquido das embalagens,
 Identificar o volume de produção por produto
volume das embalagens
 Identificar os custos dos processos de produção

Alocação
das embalagens
 Identificar gargalos de produção
 Identificar os resíduos da produção
Manutenção Industrial
 Implantar a solução adequada à contingência
 Programação: preventiva, preditiva
 Interpretar as folhas de process
 Máquinas disponíveis
 Interpretar as não conformidades
 Equipamentos disponíveis
 Liberar embalagens para a produção
 Liberar máquinas para a manutenção
 Liberar matéria- prima para a produção
 Manipular documentação de carga
 Programar as entradas no recebimento do
armazém
 Programar as operações da produção na
sequência operacional das folhas de processo
 Programar as saídas na expedição do armazém
 Programar atividades da produção por meio do
software instalado
 Relatar o volume de produção de produtos
acabados
 Utilizar os equipamentos de acordo com sua
capacidade
 Utilizar estoques de segurança
Capacidades
sociais,
organizativas
e
metodológicas
 Ter raciocínio lógico e ser analítico
 Consultar manuais, catálogos e publicações
técnicas
 Conservar os equipamentos e instrumentos
 Manter a organização e limpeza do local de
trabalho
 Trabalhar em grupo e individualmente
 Estudar e pesquisar
 Preservar o meio ambiente
 Buscar o autoaprimoramento
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

 Sala de aula
 Biblioteca
 Laboratório de informática
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Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios
Material Didático

 Equipamento
audiovisual
(televisão,
aparelho
de
DVD,
retroprojetor,
microcomputador, projetor multimídia e
caixas de som)
 Flip chart
 Apostila

ESTRATÉGIAS DE ENSINO:
As atividades serão elaboradas com base na Metodologia SENAI de Educação Profissional, cujas
propostas deverão favorecer aprendizagens significativas, por meio da utilização de Estratégias de
Aprendizagem Desafiadoras (situação-problema, estudo de casos, projeto e pesquisa aplicada) e
diferentes estratégias de ensino (exposição dialogada ou mediada, demonstração, estudo dirigido,
visitas técnicas, entre outras).
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO:
A avaliação do ensino e da aprendizagem deverá ser realizada com base em competências
considerando as três funções da avaliação descritas abaixo:


Função diagnóstica da avaliação acontece no início do processo e permite identificar

características gerais do aluno, tendo em vista a adequação do ensino à sua realidade.


Função formativa da avaliação fornece informações ao docente e ao aluno durante o

desenvolvimento de todo o processo de ensino e aprendizagem, permitindo localizar os pontos de
deficiências para intervir na melhoria continua desse processo.


Função somativa da avaliação permite avaliar a aprendizagem do aluno ao final de uma

etapa dos processos de ensino e aprendizagem, seja ela uma Situação de Aprendizagem, uma
Unidade Curricular, um Módulo ou um conjunto de módulos. As informações obtidas com essa
avaliação, ao final de uma etapa, podem se constituir em informações diagnósticas para a etapa
subsequente dos processos de ensino e aprendizagem.
MATERIAL DE CONSUMO:
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Apagador para quadro branco
Bloco para rascunho com pauta com 50 folhas
Borracha para desenho com cinta plástica
Caneta esferográfica azul
Lapis de madeira n° 02
Papel tamanho a4 com 500 folhas
Pasta de papelão com elástico
Pincel para quadro branco na cor azul

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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09

Pincel para quadro branco na cor preta

05 UND

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO
________________________

_______________________

Supervisor Pedagógico

________________________

Supervisor Técnico

Instrutor

APROVAÇÃO
Currículos e Programas – COEPT
EM: _____/_____/________

______________________________
Responsável pela aprovação
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