CURSO
PCP – PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO
Objetivo:
Apresentar, de forma clara e sucinta, as mais modernas técnicas do PCP, fornecendo subsídios
que não somente auxiliem os participantes na formulação de ideias, mas também na escolha
das melhores soluções, de acordo com suas necessidades específicas.
Conteúdo Programático:
 Conhecimento Necessário Para o PCP
 Fluxo de Trabalho no PCP
 Modos de Planejamento num PCP
 Tipos de Sistemas Produtivos
 Sistemas de Produção Contínuos
 Sistemas de Produção em Massa
 Sistemas de Produção Repetitivos em Lotes
 Diferença Entre Programação Empurrada e Puxada
 Sistemas de Produção Sob Pedido
 Fatores Importantes que Impactam nas Atividades do PCP
 Entendendo os Sistemas de Administração da Produção.
Público Alvo:
Todos os profissionais ligados a produção, planejamento e materiais.
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: 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.
SOSTHENES FERREIRA TORRES
Administrador, Pós-graduado 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,
nas disciplinas de Gestão de Negócios, Gestão Empresarial e Transporte e Seguros no

Comércio Internacional. 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.
TONY MARCOS DE MENEZES Graduado em Logística Empresarial e Pós-Graduado em Logística
e Comércio Exterior e Docência do Ensino Superior; Vivência na área de logística há mais de 16
anos (Planejamento estratégico logístico, acompanhamento de embarques, tratativas
comerciais, recebimento de matérias, armazenagem e abastecimento de processo);
Experiência focada na área de gestão suprimento e distribuição de materiais, planejamento na
área de PCPM, compras, coordenação de inventários ciclo e geral, gestão de desenvolvimento
de novos fornecedores, e serviços logísticos. Participação direta em projetos de redução de
custos usando ferramentas como Six Sigma e Lean manufacturing, com destaque nacional e
internacional; Experiências em auditoria de Meio Ambiente e Gestão da Qualidade.
Carga Horária:
16 horas
Período:
22 a 25/01/18 – Horário: 18h às 22h.
Investimento:
R$ 290,00 (Duzento e Noventa reais) ou 3x R$ 107,00 nos cartões VISA, MASTERCARD e ELO.

