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O pensamento enxuto Lean Thinking visa à agilidade nas entregas dos processos por meio

da eliminação dos diversos tipos de desperdícios, o que incentiva os profissionais e empresas a

conduzirem projetos multifuncionais e solucionarem problemas críticos e crônicos das

organizações.

As competências trabalhadas durante o curso irão desenvolver habilidades para

compreender as modernas metodologias da área e a filosofia Lean em conjunto com a estratégia

Six Sigma; para elaboração de planos de manutenção, prevenção e identificação de falhas;

análise de modelos e ferramentas para melhorar a eficácia de peças e equipamentos; para

desenvolver as atitudes empreendedora, proativa, gestora e inovadora; liderar equipes, fidelizar

clientes e garantir qualidade, produtividade e competitividade às suas organizações, além de

aprofundar o gerenciamento pela qualidade, na operacionalização dos sistemas de inovação

tecnológica, dotando os alunos de ferramentas relacionadas.

O curso promove competências relacionadas à metodologia Six Sigma, visando a redução

da variação nos processos e, por consequência, ao aumento da previsibilidade e produtividade,

buscando um retorno financeiro significativo.

Por que fazer este curso?



Quem pode fazer?

UNIDADE

Santos Andrade

DURAÇÃO

12 meses

INVESTIMENTO

18 parcelas de R$ 499,00

MATRIZ CURRICULAR

360 horas

PERIODICIDADE

Semanal

DIAS E HORÁRIOS

SEGUNDA e QUARTA

das 19h às 22h

Estão aptos a ingressar no curso graduados em Administração,

Engenharias, Processos Gerenciais, Economia, Ciências

Contábeis e tecnólogos da área de Gestão. Também gestores

das áreas de Qualidade, Operações e Produção das empresas.



Coordenação

DARIO LUIZ DIAS PAIXÃO

dariopaixao@hotmail.com

▪ Administrador;

▪ MBA em Gestão Educacional;

▪ Especialista em Gestão Estratégica de

Empresas Globalizadas;

▪ Mestre e Doutor em Gestão do Turismo;

▪ Professor e coordenador da UP desde

1999;

▪ Avaliador do MEC para cursos de gestão;

▪ Empresário e consultor nas áreas de

Educação e Turismo.

Coordenação

mailto:dariopaixao@hotmail.com


Clique aqui para saber mais

PROGRAMA

do Curso



Clique aqui para saber mais

MELHORIA CONTÍNUA E GESTÃO DA CONFORMIDADE - 28H

Trata da ação para a melhoria do desempenho organizacional; estratégias para a criação e

compartilhamento de conhecimento; formas de transferência do conhecimento; práticas de

gestão do conhecimento; curva de valor; o processo da inovação nos níveis diferentes da

análise: indivíduo, equipe, rede e organizacional.

MODELO DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO DA FNQ - 28H

Consiste em gerar competências ao aluno sobre técnicas e ferramentas de lean

manufacturing, um modelo cujo o objetivo é a geração contínua de valor para o cliente, com

foco na produção.

ESTRATÉGIA SIX SIGMA - MINITAB - 28H

Aborda os principais conceitos sobre gestão total de custos, sua classificação, princípios,

métodos e sistemas, tais como: OP, ABC, produção em série, padrão, absorção parcial, total e

custeio direto. Aborda também cálculo de preço de venda, definição da margem de

contribuição e análise CVL, PE e PF.

TÉCNICAS DE MELHORIA DA QUALIDADE: QFD, FMEA E GERENCIAMENTO DO VALOR - 28H

Apresenta os fundamentos de gestão de recursos e materiais aplicados à manutenção,

desenvolvendo competências para uma gestão mais racional dos recursos disponíveis.

FERRAMENTAS LEAN E GESTÃO CLASSE MUNDIAL - 28H

Consiste em gerar competências ao aluno sobre técnicas e ferramentas de lean

manufacturing, um modelo cujo o objetivo é a geração contínua de valor para o cliente, com

foco na produção. Esse diagnóstico permite identificar lacunas de qualidade e produtividade

em relação ao desempenho Classe Mundial. A erradicação dessas lacunas é pré-requisito para

o sucesso por meio da estratégia Seis Sigma.



Clique aqui para saber mais

INTELIGÊNCIA DEMERCADOE PREVISÃODEDEMANDA - 28H

Realizar processo de coleta, análise e monitoramento de informações mercadológicas, que

facilitam o reconhecimento das ameaças e oportunidades de uma empresa ou seja, garimpar,

analisar e aplicar informações – tanto qualitativas, quanto quantitativas, cujo o resultado é o

conhecimento sobre a lógica do mercado-alvo (target) e o direcionamento das ações

estratégicas a serem adotadas pela organização.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA - 28H

Compreende os conhecimentos e habilidades técnicas em finanças e matemática financeira,

capacitando o aluno a controlar e gerenciar recursos financeiros, através de uma visão ampla e

sistêmica dos principais tipos de investimentos e fontes de captação de recursos, visando a

gestão e o aumento do patrimônio pessoal e/ou empresarial.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E TENDÊNCIAS DEMERCADO - 28H

Estudo e aplicação das tendências de mercado e de inteligência artificial na gestão

empresarial. Empreendedorismo e processo de inovação. Planejamento a partir da

identificação de oportunidades e ideias. Criação, moldagem, reconhecimento e captura por

meio do desenvolvimento da criatividade.

GESTÃODE CRISES, CONFLITOS E MUDANÇAS - 28H

Aborda a importância da negociação no contexto organizacional, a procura pelo equilíbrio nas

negociações, os conceitos e a prática da negociação, a negociação como um processo e as

etapas de uma negociação. Além disso, são trabalhados os estilos de negociação, a ética no

processo de negociação, a barganha e a negociação baseada em princípios. O entendimento

dos conflitos, sua origem, as barreiras e sua resolução, completarão o ciclo do módulo. Mesas de

negociação colocarão os estudantes em contato com as práticas.

REMOTO



Clique aqui para saber mais

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E NEGOCIAÇÃO - 28H

Comunicar-se e negociar de maneira eficiente é considerado por muitos o maior desafio de

qualquer tipo de organização. Os profissionais precisam divulgar, interna e externamente, suas

ideias e projetos, buscando resultados satisfatórios para si mesmos e para a organização. O

objetivo do módulo é desvendar os elementos da comunicação e da negociação.

LIDERANÇA, COACHING E GESTÃO DE CARREIRA - 40H

Capacitar os alunos para um melhor entendimento do método de Coaching, bem como suas

aplicações e em como se diferencia de outras abordagens de Desenvolvimento Humano.

Desafiá-los, por meio das atividades propostas, a experimentar algumas técnicas e utilizar

ferramentas da área, podendo aplicar o aprendizado obtido para o seu próprio planejamento

de carreira, bem como adaptar o método a sua realidade profissional agregando valor a sua

função atual.

MODELOS DE NEGÓCIOS E GESTÃO ESTRATÉGICA - 40H

Fundamentos de modelagem de negócios a partir da identificação de oportunidades. Conceito

de empresas pipelines e plataformas. Principais aspectos de modelos de negócios: problema,

solução, segmentos de clientes, proposta de valor, canais de distribuição, relacionamento com

clientes, fontes de receita, estrutura de custos, levantamento de hipóteses, testes e validações

do modelo de negócios. Produto mínimo viável (MVP). Análise do processo de execução de

novos empreendimentos.

REMOTO
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REMOTO



Clique aqui para saber mais

CONHEÇA A 

UP

Unidade Santos Andrade



Clique e 

Clique e fale com nossos 
especialistas

Ou pelo e-mail:
queroseralunopos@up.edu.br

https://bit.ly/3kZGd17
https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&_ga=2.129499211.674627095.1626370579-728873036.1625846206&c__processo=29401PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29

