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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Enquadrar a Gestão, em geral, e a Gestão de Operações, em particular, no contexto dos diferentes tipos de organizações
2. Caracterizar os diferentes tipos de processos operacionais, os seus objetivos estratégias e desempenho
3. Conhecer as principais opções de organização no que diz respeito a processos, layouts, localização, tecnologia e recursos humanos
4. Conhecer e caracterizar as atividades de planeamento e controlo de operações
5. Conhecer e utilizar ferramentas quantitativas de apoio à decisão nas diversas áreas da Gestão de Operações

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Compreender conceitos básicos de estatística, geometria e álgebra

Conteúdo da unidade curricular
1. Introdução à Gestão e enquadramento da Gestão de Operações (GO); 2. Organização das Operações; 3. Planeamento e Controlo das Operações;

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Introdução à Gestão e enquadramento da Gestão de Operações (GO)
- objetivos empresariais, tipos de empresa e papel do gestor
- caracterização da GO e a GO nos vários tipos de organizações
- caracterização dos processos operacionais, atividades, objetivos, desempenho e estratégia para a GO
2. Organização das Operações
- tipos de processos e desenho do processo e escolha da tecnologia
- tipos de layout, escolha do layout e desenho do layout
- desenho dos produtos e serviços, produto e mercados e importância da satisfação do cliente
- ciclo de vida dos produtos
- localização das instalações: análises qualitativas e quantitativas
- noções básicas sobre a cadeia de abastecimento
- métodos e técnicas de previsão
- recursos humanos nas operações e o desenho das tarefas e dos postos de trabalho
3. Planeamento e Controlo das Operações
- caracterização das atividades de planeamento e controlo
- planeamento da capacidade e planeamento agregado
- introdução à gestão de inventários: modelos com procura independente

Bibliografia recomendada
1. Chase, R. B., Jacobs, F. Robert & Aquilano, N. J. (/2007). Operations Management for Competitive Advantage (10th ed.). McGraw-Hill/Irwin
2. Makridakis, S., Wheelwright, S., & Hyndman, R. J. (1998), Forecasting: Methods and Applications ( 3ª ed.). New York: Wiley
3. Slack, N., Chambers, S. & Johnston, R. (2010). Operations Management (6ª ed.). Prentice Hall
4. Terry H. (2019). Production/Operations Management”, United Kingdom: Prentice Hall International

Métodos de ensino e de aprendizagem
Nas aulas haverá a exposição dos conteúdos, análise de pequenos exemplos de aplicação e resolução acompanhada de exercícios de aplicação. No horário não
presencial o aluno deve rever as matérias lecionadas e resolver os exercícios de aplicação.

Alternativas de avaliação
1. Prova Intercalar Escrita - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 50%
- Prova Intercalar Escrita - 50%
2. Exame Final Escrito - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
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