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DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 

 

DISCIPLINA: SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFATURA  SIGLA: 9SIM003 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 54h TEORIA: 54h PRÁTICA: 00h 

 

CURSO:  Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 

 

PRÉ-REQUISITOS:  7SPR303 

 

EMENTA:   Sistemas de manufatura flexível. Elementos do sistema produtivo de manufatura 
integrada. Informatização da Célula de Manufatura Mecanizada. Passos para implantação de 
sistemas produtivos de manufatura integrada. 

 
 

P L A NO   D E   E N S I N O  -  Semestre 2019/1 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Capacitar o aluno a identificar e utilizar técnicas 
para desenvolvimento de sistemas integrados de manufatura, viabilizando maiores volumes de 
produção com variedades de produtos, conforme exigência de mercado (lotes). 

 

Objetivos Específicos: 
• Entender os processos como parte de sistemas produtivos e não mais como processos 
isolados; 
• Entender o desenvolvimento de métodos para projetar sistemas produtivos utilizando 
conceitos de manufatura avançada; 
• Gerar conhecimentos que possam facilitar no aumento de produtividade de sistemas de 
manufatura. 

 
Cronograma de Atividades 

C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS  AVALIAÇÃO  

3h 1. Introdução e Apresentação dos Alunos 
1.1. Apresentação da disciplina 
1.2. Metodologia de ensino utilizada  
1.3. Avaliação 

 

6h 2. Generalidades  
2.1. Introdução à Manufatura;  
2.2. Histórico sobre Sistemas de Manufatura;  
2.3. Elementos que constituem um sistema de manufatura. 

 

3h 3. Layouts  
3.1. Layouts de Sistemas de Manufatura;  
3.2. Funcional (Job Shop);  
3.3. Produto (Flow Shop);  
3.4. Posicional;  
3.5. Processos Contínuos;  
3.6. Celular. 
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6h 4. Planejamento  
4.1. Planejamento de Recursos de Manufatura; 
4.2. Plano Mestre de Produção;  
4.3. Planejamento de Requisitos de Materiais;  
4.4. Planejamento de Recursos de Capacidade. 

 

6h 5. Sequenciamento e Estoques  
5.1. Determinação de uma boa seqüência para a 
manufatura de um produto;  
5.2. Regras de Sequenciamento;  
5.3. Ponto de Ressuprimento;  
5.4. Estoque ABC;  
5.5. Métodos de balanceamento de atividades. 

Avaliação 
Individual 01 

 

9h 6. Lean Manufacturing  
6.1. Just-In-Time;  
6.2. Manufatura Enxuta;  
6.3. Definição de Desperdício;  
6.4. Os dez passos para a implementação de Sistemas 
Integrados de Manufatura;  
6.5. Formação de Células de Manufatura;  
6.6. Tecnologia de Grupo;  
6.7. Análise do fluxo da produção;  
6.8. Mapeamento do Fluxo de Valor 

 

6h 7. Melhoria Contínua - Kaizen  
7.1. Redução do Tempo de Setup;  
7.2. Melhoria Contínua (Kaizen);  
7.3. Teoria das Restrições;  
7.4. Controle de Qualidade Integrado. Jidoka;  
7.5. Manutenção Preventiva/Preditiva. TPM.  
7.6. Nivelamento e Balanceamento (Heijunka);  
7.7. Tempo Takt;  
7.8. Interligação de Células Via Kanban. 

 
 

6h 8. Integração e Automação  
8.1. Integração do Controle de Estoque. Inclusão de 
Fornecedores;  
8.2. Automatização e Robotização. Uso de Computadores 
no Sistema de Manufatura. 

 
Avaliação 

Individual 02 
+ ENADE 

9h 9. Flexibilidade de Sistemas de Manufatura  
9.1. Projeto assistido por computador (CAD) e o seu papel 
na manufatura;  
9.2. Projeto para a Manufatura e Montagem;  
9.3. Planejamento do Processo Assistido por Computador 
(CAPP);  
9.4. Equipamentos para a manufatura e montagem flexível; 
9.5. Sistemas de transporte e manuseio de materiais. 

 
 
 

Avaliação 
Individual 03 

Atividade 
Interdisciplinar  

 

54h CH Total Teórico  
 

Metodologia Proposta:  
O conteúdo programático será desenvolvido através de: - Aulas expositivas e 
dialogadas, onde o professor se utilizará de quadro, giz e slides; - Resolução de 
exercícios como atividade em sala e/ou extraclasse (listas de exercícios); - O professor 
estará disponível para atendimento pedagógico na sala dos professores, 
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preferencialmente nas quartas e sextas-feiras, a partir das 18:00 horas, sob 
agendamento de horários por email disponibilizado no Moodle. 
O uso do celular, tablet ou qualquer equipamento eletrônico na sala de aula será 
autorizada somente no caso de apoio didático, sob consulta ao professor. 
As provas serão individuais e será permitida a utilização de caneta, lápis, borracha, 
régua, papel milimetrado e uma folha em formato A4 de formulários (não pode haver 
exercícios resolvidos na folha, somente fórmulas e explicativos). 
Sugere-se ao aluno que dedique pelo menos 1 hora semanal extra classe para 
desenvolvimento de exercícios e estudos relacionados aos temas trabalhados em sala 
de aula. 
 

Avaliação do Aluno: A avaliação da disciplina será feita por avaliações parciais no 

total de 3, utilizando a seguinte fórmula: NOTA FINAL = (AI1+AI2+AI3)/3 
Uma das avaliações será a realização de uma atividade integradora interdisciplinar 
(AI3) juntamente com os alunos da matéria de Gestão de Sistemas e Garantia da Qualidade 
(8GSQ003) (Prof. Nadir) e a matéria de Análise de Custos (7ACC003) (Prof. Édina). 

A apresentação ao professor das listas de exercícios, bem como a participação nas 
aulas em exercícios no quadro, serão valorizados de forma que o aluno tenha 
adicionado a nota final até 1 (um) ponto. Também será valorizada a proatividade do 
aluno em buscar informações referentes ao tema a ser abordado na aula subsequente, 
devendo o aluno se pronunciar no início da aula para relatar seu estudo. 
Não serão toleradas faltas e segunda chamada deve seguir resolução da UDESC. 
 
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 
A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Segundo esta normativa, O 
acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, poderá 
solicitar segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante legal, entregue na 
Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
realização da avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em um das seguintes situações: I - 
problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência; II - ter sido vítima de ação 
involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente; III - manobras ou exercícios 
militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes 
em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o óbito; V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em 
entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente; VI - impedimentos gerados por atividades 
previstas e autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica superior, comprovada através de 
declaração ou documento equivalente; VII - direitos outorgados por lei; VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio 
curso, comprovada por declaração da chefia de departamento; IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o 
Município, o Estado ou o País; X – convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente 
assinado e carimbado, contendo CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo 
empregatício, como cópia da carteira de trabalho ou do contrato ou de documento equivalente. Importante: O requerimento deverá 
explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a avaliação. 
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CORRÊA, Henrique Luiz; GIANESI, Irineu G. N; CAON, Mauro. Planejamento, programação e 
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