
 

 

CURSO: 
PCP – PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO 

(ONLINE AO VIVO) 
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: 
A EMPRESA E SEUS RECURSOS 
INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO 
DIAGRAMA DE MATERIAIS E PRODUÇÃO 
O QUE É PCP? 
FUNÇÕES DO PCP 
NIVEIS DE PLANEJAMENTO 
 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
     PLANEJAMENTO MESTRE DE PRODUÇÃO 
     PROGRAMAÇÃO DE PRODUÇÃO 
PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES DE MATERIAIS 
   MRP OU MRP I 

ESTRUTURA DE PRODUTO 
CÁLCULO DAS NECESSIDADES DE MATERIAIS 

PLANEJAMENTO DAS CAPACIDADES DE PRODUÇÃO 
TIPOS DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 
PRODUÇÃO EMPURRADA E PRODUÇÃO PUXADA 
CAPACIDADE INSTALADA 
CAPACIDADE DISPONIVEL 
CAPACIDADE EFETIVA OU CARGA 
CAPACIDADE REAL 
CÁLCULO DO ÍNDICE DE EFICIÊNCIA 
CÁLCULO DO ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 

O QUE É MRP II? 
MÓDULOS DO MRP I 
MÓDULOS DO MRP II 

CONTROLE DA PRODUÇÃO 

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. 

Carga Horária: 
16 horas 

Período: 
31/05 a 04/06/21, de 18h às 22h 



 

 

Possíveis Facilitadores: 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. 
 
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. 
 
JANNIELI MORAES LIMA 
Especialista em Logística Empresarial pela instituição FAMETRO Faculdade Metropolitana de 
Manaus (2015-2017; Especialista em Docência do Ensino Superior pela Instituição Estácio de 
Sá-IDAAM (2013-2014); Graduada em Logística pela Universidade Nilton Lins (2010-2011); 
Técnica em Materiais e Logística pelo IFAM- Instituto Federal do Amazonas (2007-2008); 
Lecionou nos Cursos Técnicos em Logística da Instituição Estácio Amazonas e Centro de Ensino 
Literatus-CEL (2014). Docente há (6) seis anos. Atualmente Professora Universitária no Curso 
de Logística e Administração da Instituição UNIP. Instrutora em Cursos de Qualificação 
profissional e Curso Técnico em Logística. Professora do Ensino Técnico na Faculdade 
Metropolitana de Manaus-FAMETRO/CEMETRO; Consultora, Palestrante e Instrutora de 
Treinamentos na área de Logística e Materiais. 

Investimento por participante: 
R$ 265,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais) ou 3x R$ 97,00 nos cartões Visa, MasterCard, 
Visa Electron, MasterCard Maestro, Elo, Hipercard, Hiper e Amex. 
 
Este valor inclui: material didático digital e certificados de participação. 
 
Condições de Pagamento: 
Pessoa Física: Transferência Bancária, Cartão de Débito ou Crédito. 
Pessoa Jurídica: Caso a empresa já possua cadastro na QUALYNORTE, efetuado através de uma 
compra já realizada, seguiremos a forma de pagamento acordada. Em caso de primeira 
compra, o pagamento deverá ser antecipado, mediante confirmação do curso, podendo ser 
através de Boleto, Transferência Bancária, Cartão de Débito ou Crédito. 

Observações Importantes: 

 A cada 7 (sete) inscrições você ganha 1 CORTESIA.* 

 A frequência necessária é de, no mínimo, 75% para ter direito ao certificado de participação 



 

 

ao final do curso. 

 O link da sala virtual será enviado no dia do curso. 

 O participante poderá acessar através de computador, tablet ou celular, desde que tenha 
internet disponível e o programa/aplicativo ZOOM instalado; 

 Sugerimos utilizar fone de ouvido para melhor captação e transmissão de áudio. 

 Não esqueça, no horário do curso esteja focado e em um ambiente adequado, evitando 
interrupções. 

 A Qualynorte não se responsabiliza pela ausência ou desistência do participante, 
ressaltando que será cobrado o valor total das inscrições solicitadas pela Contratante. 

 Participantes poderão ser substituídos a qualquer momento e sem nenhum custo extra. 

 A Qualynorte se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento caso o mesmo não 
tenha a quantidade mínima de participantes para sua realização. 

 Este treinamento pode ser realizado in company. Consulte-nos sobre as condições 
comerciais. 

 
* Válido para inscrições na mesma turma e sem aplicação de descontos. 

Por que escolher a Qualynorte? 
 25 anos de forte atuação no mercado local; 
 Transparência e cumprimento do que foi tratado; 
 Estrutura física e pessoal administrativo, garantindo suporte em qualquer etapa da 

contratação; 
 Índice de satisfação de clientes superior a 98%; 
 Consultores experientes, comprometidos em proporcionar os melhores resultados; 
 Compromisso com o resultado dos nossos serviços, buscando a utilização de ferramentas 

práticas que auxiliem o atingimento dos objetivos propostos; 
 Visita de diagnóstico, objetivando identificar as reais necessidades da empresa contratante 

para o alcance dos resultados propostos (exclusivo para cursos in company); 
 Relatório analítico e gráfico de avaliação de reação, oportunizando ao cliente obter retorno 

sobre o desempenho de seus colaboradores, bem como sugestões de melhoria na busca de 
melhor eficácia; 

 Certificado de Reconhecimento de Desempenho oferecido ao participante que melhor se 
desenvolveu durante o curso, como forma de incentivo à prática dos conhecimentos 
adquiridos. 

 

 


