CURSO
PCPM – PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO E MATERIAIS
Objetivo:
Capacitar o participante para:
 Compreender o processo decisório de administração da produção, seus fatores, recursos, dificuldades,
ordenamentos, objetivos e metas;
 Identificar as etapas de atividades, metodologias, conceituação e utilização de ferramentas para alcançar os objetivos
da área;
 Compreender as práticas e gestão do PCPM.
Programa:
 Conceitos gerais indispensáveis às atividades do PCPM: a cadeia de suprimentos;
 O processo produtivo: fluxo e metodologia;
 Ferramentas e sistemas de produção: produção puxada, empurrada, JIT, TOC;
 As etapas de trabalho do PCPM: o MPS, o MRP;
 Integração do PCPM: aliados e adversidades nas atividades do PCPM;
 Planejando, programando e controlando: entenda bem isso;
 Aspectos técnicos e organizacionais do PCPM;
 Exercícios.
Público Alvo:
Todos os profissionais ligados a produção e suprimentos.
Metodologia:
O curso será desenvolvido por meio de uma metodologia interativa, com base em conceitos modernos e práticas
baseadas na realidade. A aprendizagem será reforçada por dinâmicas de grupo, exercícios, permitindo aos participantes
uma maior assimilação e interiorização dos conceitos apresentados.
Possíveis Facilitadores: MÁRCIO SANTOS GUEDES
Black Belt Six Sigma; Graduado em Administração com ênfase em Gestão Financeira; Sólidos conhecimentos em
Legislação Internacional, Fiscal e Aduaneira para o PIM; Mais de 20 anos de experiência em empresas de médio e grande
porte nas áreas de logística, materiais, suprimentos, produção e controladoria, com forte atuação em projetos de redução
e otimização de custos, melhorias de processos e controles, bem como nível de qualidade de entregas para atendimento
de metas. Facilitador de treinamentos voltados para a área da qualidade e Ferramentas Lean.
OLIVEIROS DA PALMA
Graduação Superior Tecnológica em Gestão Financeira (Ulbra); Instrutor em cursos de qualificação profissional nas áreas:
Planejamento de Materiais (PCM); Planejamento e Controle de Produção (PCP); Armazenagem e Movimentação de
Materiais; Gestão de Almoxarifado; Acuracidade e Controle dos Estoques; Técnicas e Métodos de Inventário; Atua como
professor na formação de profissionais para as funções de: Almoxarife e Auxiliar de Almoxarifado e Estoque, no programa
“Oportunidade & Renda”, do Governo do Estado. Exerceu a função de Coordenador Geral de Logística, Gerente de
Materiais, Chefe de Materiais e Gerente de Compras em empresas do PIM.
JENILSON BRAZ LOPES
Graduado em Logística Empresarial (ULBRA). Mais de 15 anos de experiência atuando como Chefe e Coordenador de
logística e transporte.
Carga Horária:
16 horas
Agenda:
16 a 19/01/2017 – Horário: 18h às 22h.
Investimento:
R$ 290,00 (Duzentos e noventa reais) ou 3x R$ 105,00 nos cartões VISA e MASTERCARD.
Inscrições e Informações:
Qualynorte Consultoria e Treinamento Ltda
Rua 24 de maio, nº 220, 6º andar, salas 617/618 – Edifício Rio Negro Center – Centro – Manaus/AM
Fones: 3234-4846 / 3622-8704 / 3622-8724 / 98137-8976 (Wapp)
E-mail: comercial@qualynorte.com.br / vendas1@qualynorte.com.br / vendas2@qualynorte.com.br
Website: www.qualynorte.com.br
Facebook: facebook.com/qualynorteconsultoria

