
 

Informações e Reservas: FIEAM/DAMPI 

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 
Período: 21 a 23 de Janeiro de 2019. 

Horário: 18 às 22 horas 
    C.H.: 12 horas 

 

INSTRUTOR: SOSTHENES FERREIRA TORRES 
Administrador registrado no Conselho Federal de Administração e Conselho Regional de Administração do Estado do Amazonas e Roraima sob 
o nº 1-3710. Pós-graduando em Comercio Exterior pela Universidade Federal do Amazonas. 25 anos de vivência em empresas industriais na 
área de logística como (PCM, PCP, Administração de Almoxarifado, Controle de Inventários, Compras, Expedição de Produto, Transporte e 
Atendimento a Cliente), dos quais 23 anos em posição de chefia. Sólidos conhecimentos dos módulos de operacionalização do SAP R/3 como: 
WMS, PP e MM. Conhecimento da filosofia JUST IN TIME utilizando a ferramenta KANBAN tanto interno como externo. Participação ativa e 
considerável conhecimento em implementação da ISO 9000 na área de Logística. Professor do curso de gestão tecnológica da Universidade 
Paulista – UNIP, Consultor de Estruturação, Organização e Implantação de Controles na Área de Logística, tendo atuado também como Chefe 
de Materiais, Supervisor de Materiais e Coordenador de Almoxarifado, em empresas nacionais e internacionais de grande porte. 
 

 
OBJETIVO: 
Definir o papel e objetivos do PCP e suas relações com as demais áreas da organização, apresentando as técnicas fundamentais para o 
planejamento, programação e controle da produção. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 Definição do conceito de planejamento. 

 O papel do Planejamento de Produção no contexto do 
Planejamento Industrial. 

 Planejamento de longo, médio e curto prazo. 

 As funções, atividades e objetivos do PCP. 

 Conceitos Fundamentais de Gestão de Estoques.  
 Classificação ABC;  
 Cálculo do Estoque de Segurança;  
 Método de Reposição pelo Ponto de Pedido;  

 Planejamento de Produção.  
 Considerações sobre o planejamento e programação da 

produção nos diversos sistemas produtivos;  
 Estratégias básicas de produção;  
 Características dos diversos ambientes produtivos;  
 Planejamento de produção nos diversos ambientes 

produtivos;  
 MPS - Programa Mestre de Produção;  

 

 Planejamento das Necessidades de Materiais (MRP).  
 Modelo para o cálculo das necessidades de materiais;  
 Estrutura de produtos;  
 Cálculo das Necessidades Brutas e Líquidas;  
 Lógica de Cálculo do MRP;  
 Cuidados necessários na definição dos parâmetros de 

planejamento;  

 Planejamento dos Recursos de Produção (MRP II).  
 Conceitos e definições;  
 Verificação da Capacidade de Produção;  
 Dimensionamento de recursos diretos (mão de obra, 

matéria prima e equipamentos);  

 Estudos de caso e exercícios práticos 

 

 

 

INVESTIMENTO: R$250,00 – Duzentos e cinquenta reais. 
O cancelamento de inscrição será aceito se informado à coordenação com antecedência, mínima, de 48 horas úteis. 

 
OBSERVAÇÕES: 

1. No investimento está incluso material didático, coffee break e certificado de participação.  
2. O certificado será concedido somente aos participantes que obtiverem 100% de frequência.  
3. Não é permitida a entrada no Prédio da FIEAM de pessoas trajando bermuda, shorts, camiseta regata ou minissaia. 
4. O cancelamento de inscrições será aceito se informado à coordenação com antecedência de 48 horas. 
5. A FIEAM/DAMPI se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento, caso o mesmo não tenha o número mínimo de participantes 

inscritos. 
6. A FIEAM / DAMPI não se responsabiliza pela ausência / desistência do participante, ressaltando que será cobrado o número total de 

inscritos no treinamento. 
7. Este treinamento poderá ser realizado in company. Consulte-nos. 

 


