PÓS-GRADUAÇÂO LATO SENSU
PROJETO PEDAGÓGICO
1. Título

MBA EM GESTÃO DA PRODUÇÃO DE CELULOSE E PAPEL

Área: tecnologia
Modalidade: presencial

2. Justificativa

O setor de Celulose e Papel é globalizado, demandante de capital intensivo e de
longo prazo na maturação de seus investimentos. O Brasil tem lugar de destaque nesse
mercado. Em 2015 coloca-se na 1ª posição do ranking mundial dos produtores de celulose
fibra curta de mercado; na 4ª posição da categoria celulose de todos os tipos e na 9ª entre
os produtores de papel.1
A intensificação na automação dos processos e a evolução tecnológica, aliadas à
necessidade de ampliar a competitividade internacional, resultaram em uma série de
transformações no perfil dos trabalhadores requisitados pelo setor. O mercado de trabalho
começou a demandar maior especialização técnica e passou a enfatizar as competências de
gestão e visão estratégica para alguns setores em destaque tais como inovação e
sustentabilidade.
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O curso de MBA proposto visa preencher essa lacuna, oferecendo aos estudantes um
currículo que lhes permitirá compreender os aspectos fundamentais que devem ser
considerados na gestão da produção de celulose e papel. A partir de seus conhecimentos e
experiências anteriores, esses profissionais, e também estudantes recém-graduados, serão
levados ao desenvolvimento de novas competências, necessárias para o alcance da eficácia
na gestão da produção destes processos industriais.
O plano do curso foi elaborado pela equipe de Celulose e Papel do SENAI que reúne
profissionais conhecedores das necessidades das indústrias deste segmento que têm a
expertise no desenvolvimento de cursos técnicos, extensões universitárias, formação
continuada, em assessorias laboratoriais e nos processos de produção da celulose e do
papel.

3. Histórico
Em conjunto com a Escola SENAI “Felício Lanzara”, a Escola SENAI “Theobaldo de Nigris”,
inaugurada em 1971, forma o complexo criado pelo SENAI-SP para atender às áreas gráfica,
editorial e de celulose e papel, bem como aos setores afins, constituindo o mais importante
núcleo de educação técnica e de serviços de assessoria tecnológica para o setor gráfico e o
setor de celulose e papel de toda a América Latina. Seu objetivo maior é buscar continuamente
a satisfação dos clientes, bem como assegurar a melhoria contínua do processo de Ensino –
Aprendizagem e informação nas unidades de formação profissional.
Para isso, oferece formação em nível técnico e de aprendizagem industrial, formação em
nível superior – desde 1998, e, a partir de 2005, curso de pós-graduação lato sensu para as
indústrias gráficas.
O primeiro curso de pós-graduação lato sensu da Instituição teve início no mês de abril
de 2005, e, desde então, atende aos objetivos que levaram à sua concepção com a
formação e atualização de jovens empresários, ex-alunos da graduação e profissionais de
empresas gráficas e afins que desejam atualizar-se ou apropriar-se de novas ferramentas
para o aprimoramento do seu trabalho.

2

Programação:

Local
Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica
ou sala descentralizada

Turmas
Uma turma de 32 alunos por oferta

Proponente:
Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica
Elcio de Sousa


Diretor das Escolas SENAI “Theobaldo de Nigris”, “Felício Lanzara”, “José Ephim Mindlin”
e da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica



Coordenador da Comissão de Estudos dos processos gráficos da ISO/TC130 e ONS 27
da Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica – ABTG;



Especialista gráfico atuando em auditorias de certificação para ISO 9002 pela ABS –
Quality Evaluations INC.



Mestrando em Engenharia Mecânica na Universidade de Campinas - UNICAMP, Brasil



Pós-graduado em Engenharia de Produção – Universidade Federal de Santa Catarina,
Brasil



Especializado em Tecnologia Gráfica pela Training Center For Graphic Arts, Chemnitz,
Alemanha



Especializado em “Gestão de Instituições de Ensino Técnico” – Universidade Federal de
Santa Catarina, Brasil



Bacharel e licenciado em Química – Universidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil



Licenciado em Ciências - Universidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil



Técnico em Artes Gráficas - Escola SENAI “Theobaldo De Nigris”, São Paulo, Brasil

4. Objetivos Educacionais
Os cursos de pós-graduação lato sensu do SENAI de São Paulo, obedecem ao que
dispõe a Resolução CNE/CES n. º 1, de 3 de abril de 2001, do Conselho Nacional de
Educação – MEC, e objetivam o aprofundamento de conhecimentos em disciplina ou área
restrita do saber, capacitando os alunos para a compreensão atualizada das áreas
tecnológicas do conhecimento, dando ênfase ao campo específico da habilitação escolhida,
visando, ainda, a iniciação à pesquisa científica.
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Os cursos, além do objetivo referido, oferecem aos alunos a possibilidade de
especialização em áreas do conhecimento que, vinculadas à graduação, ampliam a
formação inicial obtida nos cursos superiores e abrem novas possibilidades de atuação
profissional por estarem em perfeita sintonia com o mercado de trabalho.
Ao final do curso de pós-graduação lato sensu MBA – Gestão da Produção de Celulose e
Papel, o aluno deverá ser capaz de:


Coordenar a produção das fábricas de celulose e de papel, considerando custos de
produção, de matérias-primas e perdas;



Planejar e avaliar projetos e a produção de celulose e papel, propondo trabalhos de
inovação nas vertentes de sustentabilidade, fechamento de circuito e utilização dos
resíduos industriais.

5. Público-alvo


Graduados em áreas tecnológicas ou ciências exatas que pretendem desenvolver
carreira no segmento de celulose e papel, na gestão da produção ou de projetos de
inovação;



Graduados em outras áreas, que já atuam no segmento de celulose e papel ou afins.

6. Concepção do programa
O projeto do curso foi estruturado a fim de dar aos estudantes a oportunidade de
ampliar os conhecimentos e de exercitar situações contextualizadas construídas a partir da
realidade das empresas proporcionando a gestão adequada da produção de celulose e
papel e/ou de inovação neste segmento. Para isso, a instituição selecionou docentes com
larga experiência nas áreas tecnológicas de conhecimento, e, também, na gestão da
produção das indústrias de celulose e papel.
As turmas serão limitadas a 32 alunos para que se garanta espaço para o debate e troca
de informações técnicas entre eles e os docentes.
O curso poderá ser desenvolvido nas instalações da Faculdade SENAI de Tecnologia
Gráfica, ou em salas descentralizadas.
De acordo com o Relatório da IBÁ 2015, em 2014, as exportações de celulose e papel
apresentaram um desempenho positivo. A receita das exportações da celulose atingiu US$
5,30 bilhões, contra uma importação de US$ 0,35 bilhões; a receita de exportação do papel
chegou a US$ 1,92 bilhões e uma importação de US$ 1,44 bilhões. 2
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As

importações
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papel,

painéis

compensados, serrados, painéis de madeira reconstituída e outros) diminuíram 3,1%,
passando de US$ 1,91 bilhão em 2013 para US$ 1,85 bilhão. O saldo da balança comercial
setorial aumentou 4,4% em relação a 2013, fechando o ano com US$ 6,65 bilhões. 2
O Produto Interno Bruto (PIB) do setor brasileiro de árvores plantadas cresceu 1,7% em
2014, sendo que a expansão do volume de exportações de celulose (12,6%) exerceu
importante papel nesse desempenho.2
Considerando este cenário e a inexistência de oferta de cursos de pós-graduação lato
sensu - MBA relacionados à gestão da produção em fábricas de celulose e papel, o curso de
pós-graduação lato sensu - MBA em Gestão da Produção de Celulose e Papel foi concebido
com o objetivo de elevar o nível de especialização dos profissionais que atuam ou que
pretendem atuar na gestão deste segmento.
7. Coordenação


Maristela Jácome Cherubin

Curso

Instituição

Pós-graduação em Qualidade

Universidade São Judas Tadeu - São Paulo,
Brasil

Especialização em Formação Pedagógica

Unisul – Universidade do Sul de Santa
Catarina, Brasil

Graduação em Química Industrial

Faculdades “Oswaldo Cruz” – São Paulo,
Brasil

Experiência acadêmica e profissional
Atua desde 1985 na área de celulose e papel.
Atualmente é Coordenadora Pedagógica na Escola SENAI “Theobaldo De Nigris” e na
Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica
Contratada em regime integral de trabalho.
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8. Carga Horária
O curso tem duração de 360 horas, desenvolvidas em sala de aula e em laboratório de. A
carga horária está distribuída entre módulos com 30 e 45, de acordo com a abrangência e
profundidade dos conteúdos desenvolvidos para o alcance do perfil proposto.
Sugere-se, ainda, o cumprimento de 6 horas, em média, de estudo individual ou em
grupo por semana como carga horária complementar. O objetivo é que sejam desenvolvidas
as atividades propostas durante o curso, respeitando as especificidades de cada programa e
as características de cada aluno, proporcionando o melhor alcance do nível de desempenho
de leituras, exercícios, atividades e a realização do trabalho de conclusão de curso,
perfazendo o total de aproximadamente 360 horas de atividades não monitoradas.

9.

Período e Periodicidade
O curso é realizado aos sábados, das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, perfazendo

o total de 6 horas por dia, distribuídos em 18 meses ou 3 semestres.
A oferta de vagas para novas turmas será realizada anualmente de acordo com a
demanda.
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10. Conteúdo Programático

Grade Curricular:
CARGA
DISCIPLINAS

HORÁRIA
SEMANAL

do

papel,

HORÁRIA

ACUMULADA

POR
MÓDULO
45

Processos de extração da celulose
Fabricação

CARGA

papelão

45

90

Gestão da qualidade

30

120

Gestão da produção

45

165

30

195

30

225

30

255

45

300

Gestão de resíduos e utilidades

30

330

Gestão ambiental e sustentabilidade

30

360

ondulado, tissue e revestidos

Gestão financeira do negócio

6

Liderança de equipes de alto
desempenho
Gestão energética
Desenvolvimento e gestão de projetos
de inovação

A grade curricular foi desenhada com vistas ao desenvolvimento independente de
cada módulo como unidade específica do saber, e sua relação com as demais se faz no
desenvolvimento dos conteúdos.
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Ementas
Módulo: Processos de extração da celulose Carga horária: 45 horas
Professor: Cristian Luiz da Silva
1.

2.
3.
4.
5.

Processos de extração de celulose: produção de mudas, aproveitamento e implantação
florestal, preparação de madeira, produção de pasta de alto rendimento (P.A.R);
depuração, lavagem;
Processos de secagem;
Processos de branqueamento;
Tipos de polpa: química, semi-química, mecânica, termomecânica,
quimitermomecânica e solúvel;
Processos de recuperação química.

Bibliografia Básica
1. SENAI-SP. Celulose / SENAI-SP. São Paulo: Senai-SP Editora, 2013. (Série
Informações Tecnológicas; Área Celulose e Papel).
2. COLODETTE, Jorge Luiz; GOMES, Fernando José Borges. Branqueamento da polpa
celulósica; da produção da polpa marrom ao produto acabado / editores, Jorge Luiz
Colodette, Fernando José Borges Gomes. Viçosa, MG: Editora UFV, 2015.
3. QUEIROZ, Luiz Roberto De Souza; BARRICHELO, Luiz Ernesto George. A celulose de
eucalipto. São Paulo: Avis Brasilis, 2008.
4. PEREIRA, José Carlos Duarte. Características da madeira de algumas espécies de
eucalipto plantadas no Brasil. Colombo: Embrapa florestas, 2000.
Bibliografia Complementar
1. ALFENAS, Acelino Couto. Clonagem e doenças do eucalipto / Acelino Couto
Alfenas, Edival A. Valverde Zauza, Reginaldo Gonçalves Mafia, Teotônio Francisco
de Assis. 2. ed. Viçosa: Editora Universidade Federal de Viçosa, 2009.
2. AREA, María Cristina; POPA, Valentin I. Wood fibres for papermaking / María Cristina
Area, Valentin I. Popa. Shawbury: Smithers Pira, 2014.
3. MUDRI, Jorge Luiz. Fabricação da pasta celulósica / Jorge Luiz Mudri. São Paulo:
ABTCP, 1995.
4. CARDOSO, Gilson Da Silva (Org.). Fabricação de celulose / organização, Gilson da
Silva Cardoso. Curitiba: SENAI-PR / CETCEP, 2009. v.1 Fabricação de celulose - v.2
Secagem de celulose
5. TEIXEIRA, Marcos Laureano. Influência do pH e da neutralização com hidróxido de
cálcio e carbonato de magnésio na qualidade do efluente hídrico da fabricação de
celulose Kraft / Marcos Laureano Teixeira. Viçosa, 1979.
6. MENDES, Afonso H. T. Hidroexpansibilidade de papel reprográfico produzido com
fibras de eucalipto em máquina industrial. São Paulo, 2006. 141 f. Dissertação
(Mestrado em Engenharia) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2006.
7. CATLING, Dorothy; GRAYSON, John. Identification of vegetable fibres. London:
Archetype Publications, 2004.
8. LIVIOGOMIDE, José. Secagem de madeira.
9. PEROXIDOS DO BRASIL LTDA. Peróxido de hidrogênio; um reagente químico
moderno para o branqueamento de pastas celulósicas. São Paulo: Peróxidos do Brasil,
1978
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10. FIESP. Guia técnico ambiental da indústria de papel e celulose. São Paulo, 2008.
(Série P+L).
11. GRACE, Thomas M. Alkaline pulping. 3. ed. Atlanta, TAPPI; 1989. (Pulp and Paper
Manufacture, 7).
Módulo: Fabricação do papel, papelão, tissue e revestidos

Carga horária: 45 horas

Professor: Eder Francisco Viana
1. Matérias-primas fibrosas: tipos, características, processos de extração da celulose e
utilização no produto final;
2. Matérias-primas não fibrosas (aditivos): tipos, composição, características e impactos
nas propriedades do papel;
3. Desagregação;
4. Depuração;
5. Refinação: controle do processo e características do produto final;
6. Aditivação;
7. Approuch flow;
8. Formação da folha, prensagem, secagem e coating: variáveis de controle;
9. Calandragem, enrolamento; rebobinamento, corte;
10. Tratamentos superficiais: colagem superficial, revestimento, supercalandragem;
11. Tecnologia de crepagem; sistemas de extração de pó; conversão
12. Tipos de papéis, papelões, tissues e revestidos e suas respectivas características.
Bibliografia Básica
1. Libby, C. Earl. Ciencia y Tecnología sobre pulpa y papel, tomo II: Papel. 6 imp. México:
Companhia Editorial Continental, 1977.
2. D’Almeida, Maria Luiza Otero... [et al.]. Celulose e Papel, tecnologia de fabricação do
papel, vol. I. São Paulo: Ed. Senai/IPT, 1988.
3. Robusti, Célio... [et al.]. Celulose e Papel, Papel. São Paulo: SENAI – SP Editora, 2014.
Bibliografia Complementar
1. Gullichsen, Johan; Paulapuro, Hannu.Papermaking Science and Technology, part 1,
stock preparation and wet end, book 8. Helsinque, 2000.
2. D’Almeida, Maria Luiza Otero... [et al.]. Celulose e Papel, tecnologia de fabricação da
pasta celulósica, vol. II. São Paulo: Ed. Senai/IPT, 1988.
3. Informações Tecnológicas; Área Celulose e papel, Celulose. São Paulo: SENAI –SP
Editora, 2013.
4. Kline, James E. Paper and Paperboard, Manufacturing and Converting Fundamentals,
Second Edition. Miller Freeman Publications, Inc. , San Francisco, 1991.
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Módulo: Liderança de equipes de alto desempenho

Carga horária: 30 horas

Professor: Cristina Simões dos Santos
1. A liderança e o ambiente corporativo
1.1 A competitividade e o cenário externo da liderança;
1.2 A pressão por resultados e o cenário interno da liderança;
1.3 Dimensões da liderança: abrangência da função e o papel do líder;
1.4 O alto desempenho e a cultura da disciplina: modelo de liderança baseado no
pensamento disciplinado, pessoas disciplinadas e ação disciplinada.
2. Liderança e gestão estratégica
2.1 Cultura estratégica x cultura operacional: chefes de tarefas ou líderes de resultados?
2.2 Grupos x equipes e o desafio do alto desempenho: a visão sistêmica, a ação
conjunta e a sinergia na cadeia produtiva como condições essenciais para a
performance superior.
3. Liderança, performance operacional e desempenho humano.
3.1 Gestão da rotina de trabalho: as metas, os processos e a solução de problemas.
3.2 Gestão do desempenho humano: a diversidade humana, o comportamento das
novas gerações, a pessoa certa no lutar certo, a competência profissional e a
produtividade.
3.3 O líder coach: técnicas para inspirar, motivar e desafiar a equipe no dia a dia,
gerando o compromisso com o desempenho e as metas de produção.
4. Liderança para o alto desempenho
4.1 Bases da performance superior: a cultura do alto desempenho, os pilares das
equipes de alta performance e os estágios para construção de equipes de
desempenho superior.
4.2 Liderança e poder
4.3 Liderança situacional: os estilos de liderança e a maturidade da equipe.
4.4 A liderança de alto desempenho: comunicação assertiva, gestão de conflitos, a
autogestão e o líder como exemplo e os fundamentos do líder de nível superior.
Bibliografia Básica
1. COLLINS, Jim. Empresas feitas para vencer. São Paulo: HSM Editora, 2013.
2. HERSEY, P; BLANCHARD, K. H. Psicologia para administradores: a teoria e as
técnicas da liderança situacional. São Paulo: EPU, 1986.
Bibliografia Complementar
1. KATZENBACH, J. R.; SMITH, D. K. Equipes de Alta Performance: conceitos,
princípios e técnicas para potencializar o desempenho das equipes. Rio de Janeiro:
Campus, 2001.
2. MOSCOVICI, F. Equipes dão certo: a multiplicação do talento humano. Rio de Janeiro:
José Olympio, 2003
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Módulo: Gestão da Produção
Professor: Marcos Donádio

Carga horária: 45 h

Programa
1. Conceitos Fundamentais de Gestão
a) Levantamento dos principais problemas de gestão
b) Tipos de planejamento: estratégico, tático e operacional
c) Trade-offs e a indústria de Celulose e Papel
d) Vantagem competitiva
2. Planejamento Estratégico
a) Escolas estratégicas
b) Planejamento e administração estratégica
c) Matriz SWOT
d) Indicadores
e) Eficiência, eficácia e excelência.
f) Representação polar
3. Projeto, Planejamento e Controle de Produção
a) Atividades do PPCP
b) O que planejar
c) O que controlar
d) Sistemas informatizados e o PPCP
4. Sistemas de Informação
a) Tipos de sistemas integrados
b) A escolha do sistema
c) Integração
d) Importância e resultados esperados.
5. Administração de Estoques
a) Mecânica de Administração de Estoques
b) Curva ABC
c) Tipos e custos envolvidos na administração de estoques
d) Cálculos relativos à administração de Estoques
6. Teoria das restrições
a) A Meta
7. Avaliações produtivas anteriores a investimentos
a) Plano de organização fabril
b) Plano de redução
c) Plano de medição
d) Plano de manutenção
8. Análise de Investimentos – empresa
a) Conceitos aplicados
b) Viabilidade econômica x viabilidade financeira
c) Custo de capital, taxa de juros,
d) VPL
e) VA
f) TIR
g) Payback
h) Modelo prático
i) Análise de sensibilidade
9. Análise de Investimentos – equipamentos
a) Modelo aplicável à análise de investimentos
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Bibliografia Básica
1. CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. Gerenciamento da cadeia de suprimentos:
estratégia, planejamento e operação. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
2. CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e operações:
manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2004.
Bibliografia Complementar
1. BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimento: planejamento,
organização e logística empresarial. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
2. CHASE, Richard B; JACOBS, F. Robert; AQUILANO, Nicholas J. Administração da
produção para a vantagem competitiva. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
3. GOLDRATT, Eliyahu M.; COX, Jeff. Meta: um processo de melhoria contínua. São
Paulo: Nobel, 2002.
3. SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da Produção.
2. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
4. WOMACK, James P.; JONES, Daniel T. A mentalidade enxuta nas empresas: elimine
o desperdício e crie riqueza. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998.
Módulo: Gestão Financeira do Negócio

Carga horária: 30 horas

Professor: Sandra Almeida Silva
1. Fundamentos da administração financeira
1.1 Objetivo do Módulo
1.2 As áreas financeiras e de controladoria na estrutura organizacional
1.3 Conceitos gerais
1.4 Estrutura contábil padrão
1.5 Usuários das informações econômico-financeiras
2. Administração de custos e formação de preços (I)
2.1. Objetivos da Contabilidade de Custos
2.2. Conceitos básicos: custos vs. despesas, elementos do custo de produção, custos fixos e
variáveis, custos diretos e indiretos, centros de custos e centros de lucro
2.3. Sistemas de acumulação de custos: por processo ou ordem de produção
2.4. Métodos de custeio: absorção ou variável
2.5. Sistemas de custeio: real e padrão
3. Administração de custos e formação de preços (II)
3.1. ABC (Activity-based Costing)
3.2. Formação de preço de venda
4. Análise de balanços e indicadores de desempenho (I)
4.1. Estrutura das demonstrações financeiras
4.2. Análise Horizontal e Vertical
4.3. Índices: liquidez, rentabilidade e estrutura de capital
5. Análise de balanços e indicadores de desempenho (II)
5.1. Modelo Du Pont
5.2. Balanced Store Card
6. Orçamento Empresarial (I)
6.1. Missão, objetivos e metas
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6.2. Ameaças e oportunidades, pontos fortes e fracos (SWOT)
6.3. Fatores críticos de sucesso
6.4. Premissas orçamentárias
6.5. Planejamento estratégico, tático e operacional
7. Orçamento (II)
7.1. Elaboração do orçamento: planos de vendas, produção, gastos operacionais, investimentos
etc.
7.2. Controle e revisão orçamentária
7.3. Orçamento Base Zero
8. Administração dos Recursos Financeiros
8.1. Valor do dinheiro no tempo
8.2. Risco e retorno
8.3. Capital de giro e administração do disponível, das contas a pagar e receber e de estoques
8.4. Fluxo de caixa operacional
9. Avaliação de empresas e de projetos de investimento
9.1. Valores de entrada e de saída
9.2. Fluxo de caixa descontado e outros métodos de avaliação
9.3. EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) – Geração de Caixa
10. Avaliação final e posterior discussão das questões formuladas.
Bibliografia Básica
1. CHING, Hong Yuh; MARQUES, Fernando e PRADO, Lucilene. Contabilidade &
finanças para não especialistas. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
2. GITMAN,Lawrence j. Princípios de Administração Financeira. 7ed. Editoras Harbra
1997.
3. ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JORDAN, Bradford D. Princípios de
administração financeira. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

Bibliografia Complementar
1. MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
2. ASSEF, Roberto. Guia prático de formação de preços: aspectos mercadológicos,
tributários,e financeiros para pequenas e médias empresas. 2.ed. Rio de Janeiro:
Campus, 2003.
3. FIPECAFI. Avaliação de empresas: da mensuração contábil à econômica. São Paulo:
Atlas, 2001.
4. COSTA, Ana Paula P. Balanced Scorecard: conceitos e guia de implementação. São
Paulo: Atlas, 2006.
5. FREZATTI, Fábio. Gestão do fluxo de caixa diário: como dispor de um instrumento
fundamental para o gerenciamento do negócio. São Paulo: Atlas, 1997.
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Módulo: Gestão da Qualidade

Carga horária: 30 horas

Professor: Oziel Branchini
1. Gestão da Qualidade com foco nas pessoas.
1.1 - Cultura Organizacional e Liderança.
1.2 – Os Clientes.
1.3 – Os Fornecedores.
1.4 – Os Produtores da Qualidade.
2. Gestão da Qualidade com foco nos processos.
2.1 - Estrutura Organizacional para otimização do desempenho em Qualidade e
Produtividade.
2.2 - Controle da Qualidade / Controle do Processos / Garantia da Qualidade.
2.3 - Medição, Análise de Desempenho e Previsibilidade – utilizando o Big Data.
2.4 - Custo da Qualidade x Custa da má Qualidade
3

A Gestão da Qualidade gerando mudanças.
3.1 - Sistemas de Gestão da Qualidade ISO 9000 / ISO 14000 / Prêmio

Nacional de

Qualidade.
3.2 - O Pensamento Estatístico e a Abordagem sistêmica na Gestão da Qualidade.
3.3 - Gerenciamento de mudanças.

Bibliografia Básica
1. CAMPOS, Vicente Falconi. TQC: controle da qualidade total: no estilo japonês. 8. ed. Belo
Horizonte: Desenvolvimento Gerencial, 1999.
2. MOLLER, Claus. Lado humano da qualidade: maximizando a qualidade de produtos e
serviços através de desenvolvimento das pessoas. 12. ed. São Paulo: Pioneira, 1999.
Bibliografia Complementar
1. ADIZES, Ichak. Gerenciando as mudanças. 4. ed. São Paulo: Pioneira, 1998.
2. CAMPOS, Vicente Falconi. Gerenciamento da rotina do trabalho do dia –a-dia. 8. ed.
Belo Horizonte: Desenvolvimento Gerencial, 2004.
3. SENGE, Peter M. A quinta disciplina: arte e prática da organização e aprendizagem. 7 ed.
São Paulo: Best Seller, 1998.

14

Módulo: Gestão Energética

Carga horária: 30 horas

Professor: Haroldo Marinho dos Reis
1.

Eficiência energética:
- Conceitos
- Indicadores
- Uso eficiente de energia elétrica
2. Sistemas de gerenciamento da energia
3. Diagnóstico energético
4. Planejamento energético:
- mercado de energia elétrica no Brasil
- déficit de energia
5. Fontes de energia e meio ambiente
- vapor
- elétrica
- biomassa
- impactos ambientais associados
6. Qualidade de energia:
- fator de potência
7. Mercado de energia elétrica:
- relação custo/benefício/créditos de carbono;
- tarifação e leilões
6. Gestão da energia
- gerenciamento da energia
- norma ISO 50001
7. Legislação e licenciamento ambiental
- tecnologias mais limpas e seus impactos na eficiência energética e no
meio ambiente
Bibliografia Básica
1. Venturini, Osvaldo José. Eficiência Energética em Sistemas de Refrigeração Industrial e
Comercial. Rio de Janeiro: Eletrobrás, 2005.
2. Van Wylen, J. G. Sonntag, R. E. Borgganakke, C. Fundamentos da Termodinâmica. 5ª
edição. Ed. Edgard Blucher, 1998.
Bibliografia Complementar
1.CGEE . Eficiência energética; recomendações de ações de CT&I em segmentos da
indústria selecionados; celulose e papel. Brasília, DF, 2013.
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Módulo: Desenvolvimento e Gestão de Carga horária: 45 horas
Projetos de Inovação
Professor: Júlio Legramanti Neves
1. Introdução à Gestão de Projetos.
1.1 A Gestão de Projeto em um Mundo em Mudanças.
1.2 O ambiente do projeto.
2. Definição do Projeto.
2.1 Participantes do Projeto.
2.2 Criação de Regras.
3. O processo de Planejamento.
3.1 Gerenciamento de Riscos.
3.2 Estrutura de desmembramento do trabalho.
3.3 Prazos Realistas
3.4 A dinâmica da estimativa precisa.
3.5 Como equilibrar o projeto.
4. Como controlar o projeto.
4.1 Comunicação.
4.2 Como medir o Progresso.
5. Como colocar a disciplina para funcionar.
5.1 Como se organizar para a gestão do projeto.
5.2 Como resolver problemas comuns ao projeto.
Bibliografia Básica
1. DUFFY, Mary. Gestão de projetos. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus / Elsevier, 2006.
2. HELDMAN, Kim. Gerência de projetos: guia para exame oficial do PMI. 6. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2003. 430 p. Inclui CD-ROM.
3. VERZUH, Eric. MBA compacto: gestão de projetos. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
Bibliografia Complementar
1. GUIDE to the project management body of knowledge: PMBOK guide. 3. ed.
Pennsylvania: Project Management Institute, 2004.
2. INNOVATIONS: project management research 2004. Pennsylvania: Project
Management Institute, 2005.
3. MANTEL JR, Samuel J; MEREDITH, Jack R; SHAFER, Scott. Project management in
practice. 2.ed. New Jersey: John Wiley, 2005.
4. MULCAHY, Rita. Risk management: tricks of the trade for project managers: a courde
in a book. Minneapolis: RMC Publications, 2003.
5. PRINCIPLES of project of management: collected handbooks from the project
management institute. Pensylvania: Project Management Institute, 1996.
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Módulo: Gestão de Resíduos e Utilidades

Carga horária: 30 horas

Professor: Nilton Neves Júnior
1. Conceitos: lixo; resíduo, lixo x resíduo
2. Caracterização: química, física, origem e degradabilidade
3. Aspectos ecotoxicológicos
4. Legislação e normas pertinentes: NBR 10004:2004; NBR 12808:2003; NBR 15112:2004;
Política nacional de resíduos: política estadual de resíduos, licenças ambientais
5. Tratamento: identificação e rastreabilidade dos resíduos; tratamento físico, químico e
biológico; dessorção térmica, neutralização e lixiviação
6. Destinação: lixões, aterros controlados, aterro sanitário, aterro industrial
7. Logística reversa
8. Avaliação do ciclo de vida de produto: impactos ambientais provocados por toda a vida útil de
um produto.
9. Reuso interno de efluentes e resíduos
10. Novas tendências no tratamento de resíduos (processos de membrana, oxidativos, etc.)
Bibliografia Básica

BIDONE, F.R.A. e PROVINELLI, J. Conceitos básicos de resíduos sólidos. São Paulo:
EESC/USP, 1999.
BRAGA, B. et al. Introdução à engenharia ambiental. São Paulo: Prentice Hall, 2002.
D’ALMEIDA, M.L.O. e VILHENA, A. Lixo municipal: manual de gerenciamento integrado. 2.
Ed. São Paulo: IPT/CEMPRE, 2000.
VALLE, Rogerio; SOUZA, Ricardo Gabbay de. Logística reversa: processo a processo. São
Paulo : Atlas, 2014.
SZABÓ JÚNIOR, Adalberto Mohai. Educação ambiental e gestão de resíduos. 2. ed. São
Paulo: Rideel,
LUND, Herbert F. (Ed.). McGraw-Hill recycling handbook. New York: McGraw-Hill,
FIRJAN. Manual de gerenciamento de resíduos: guia de procedimento passo a passo /
Sistema FIRJAN. Rio de Janeiro : GMA, 2006.
DINCER, Ibrahim; ROSEN, Marc A. Exergy: energy, environment and sustainable development.
Oxford, UK : Elsevier, 2007.
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PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE. Gestão do meio ambiente na
indústria de celulose e papel: resumo do manual PNUMA. S.l., PNUMA
Bibliografia Complementar

FERNANDES, J.U.J. Lixo: Limpeza pública urbana, gestão de resíduos sólidos sob o
enfoque administrativo. Belo Horizonte. Del Rey, 2001.
CAVALCANTI, José E. W. A. Manual de tratamento de efluentes industriais. 2ª ed. Ampl. São
Paulo: Engenharia Editôra Técnica 2005..
ALBERGUINI, Leny Borghesan A.; SILVA, Luís Carlos da e REZENDE. Tratamento de
resíduos químicos: guia prático para a solução dos resíduos químicos em instituições de
ensino superior. São Carlos: RIMA, 2005.
ZANIN, Maria e MANCINI, Sandro Dominini. Resíduos plásticos e reciclagem: aspectos
gerais e tecnologia. São Carlos: Edufcar, 2006.
JACOBI, Pedro (org.) Gestão compartilhada dos resíduos sólidos no Brasil: inovação com
inclusão social. São Paulo: Annablume, 2006.
RIBEIRO, Daniel Véras e MORELLI, Márcio Raymundo. Resíduos sólidos: problema ou
oportunidades? Rio de Janeiro: Interciência, 2009.
SZABÓ JÚNIOR, Adalberto Mohai. Educação ambiental e gestão de resíduos. 3ª Ed. São
Paulo: Ridel,, 2010.
DE CONTO, Suzana Maria (org.) Gestão de resíduos em universidades. Caxias do Sul:
Educs, 2010.
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Módulo: Gestão Ambiental e Sustentabilidade

Carga horária: 30 horas

Professor: Nilton Neves Júnior
1. Definição e diretrizes de sustentabilidade
2. Modelo de desenvolvimento e crise ambiental:
3. Indicadores Ambientais
3.1. Cadeia de produção / consumo e impacto ambiental.
3.2. Ciclo de vida dos produtos
3.3. Conceitos de análise de ciclo de vida
3.4. Pegada de carbono / Pegada ecológica / Pegada hídrica
3.5. Produção Mais Limpa (P+L)
4. Materiais e processos de produção
4.1. Os resíduos sólidos
4.2. Consumo de recursos naturais
4.3. Ecologia industrial
4.4. Simbiose industrial
5. Comunicação da sustentabilidade
1.1. Rotulagem ambiental
1.2. Consumo consciente
1.3. Relação entre cultura e consumo
1.4. Práticas de responsabilidade socioambiental com comunidades circunvizinhas –
ganhos e oportunidades.
6. Legislação, normas, certificação ambiental.
1.1. Legislação
1.2. Normas
1.3. Certificação ambiental
1.4. Integração de requisitos ambientais à produção de Celulose e Papel
1.5. Gestão de riscos ambientais
7. Estratégias de gestão ambiental aplicada à Celulose e Papel
7.1 Contabilidade ambiental
Bibliografia Básica
1. BRAUNGART, M.; MCDONOUGH, W. Cradle to cradle: criar e reciclar ilimitadamente.
1.ed. – São Paulo: editora Gustavo Gili, 2013
2. BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. São
Paulo: Editora Saraiva, 2012.
3. MONTIBELLER, F. Empresas, desenvolvimento e ambiente: diagnóstico e diretrizes de
sustentabilidade. 1. ed. São Paulo: Editora Manole, 2007
Bibliografia Complementar
1.
2.
3.

4.

WERBACH, A. Estratégia para a sustentabilidade: uma nova forma de planejar sua
estratégia empresarial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
BOYLSTON, Scott. Designing sustainable packaging. London: Laurence King 2009. 192
p. ISBN 978-1-85669597-8.
CRUL, M. R. M.; DIEHL, J. C. Design for sustainability: a step-by-step approach. United
Nations Environment Programme (UNEP) e Delft University of Technology, 2009.
Disponível em: <http://www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=DTI/0826/PA>. Acesso
em: 10 jul. 2012.
MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Agenda 21. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21>. Acesso em: 31 jul.
2012.
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11. Corpo docente


Cristian Luiz da Silva

Curso
Pós-graduado em Engenharia de
Produção
Graduado em Química

Técnico em Celulose e papel

Instituição
UNINTER – Curitiba, Paraná, Brasil
Universidade de Mogi das Cruzes – São
Paulo, Brasil
Escola SENAI “Theobaldo De Nigris” – São
Paulo, Brasil

Experiência acadêmica e profissional
Atua na área de celulose e papel desde 1997 no processo produtivo, em
assessoria de processo, treinamento técnico e pesquisa aplicada em fornecedores
e em indústrias de celulose e papel. Atualmente trabalha no setor de Celulose e
Papel da Escola SENAI “Theobaldo De Nigris” onde é especialista com expertise
nas áreas de celulose e química.


Eder Francisco Viana

Curso

Instituição

Pós-graduando em Gestão de
Projetos de Embalagens

Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica – São
Paulo, Brasil

Pós-graduado em Tecnologia de
Celulose e Papel
MBA em Produtividade e
Qualidade

Universidade Federal de Viçosa, Viçosa Minas Gerais, Brasil
UNINOVE, São Paulo, Brasil

UNISUL – Universidade do Sul de Santa
Catarina, Brasil
Graduado em Engenharia
UNIMEP – Universidade Metodista de
Química
Piracicaba - São Paulo, Brasil
Técnico em Química
Colégio Cidade de Americana – São Paulo,
Brasil
Experiência acadêmica e profissional
Especialização em Pedagogia

Atua na área de papel desde 1995 no processo produtivo, em assessoria de
processo, treinamento técnico e pesquisa aplicada em fornecedores e em
indústrias de celulose e papel. É um dos autores dos livros “Celulose” e “Papel” e
atualmente trabalha no setor de Celulose e Papel da Escola SENAI “Theobaldo De
Nigris” onde é especialista com expertise nas áreas de papel, utilidades,
acabamento e conversão.
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Oziel Branchini

Curso
Mestrado em Ciências da
Religião: “Religião, ética e
axiologia no campo empresarial:
um estudo das empresas que
adotam a cultura da excelência”
Graduado em Engenharia
Química
Técnico em Celulose e Papel

Instituição

Universidade Metodista de São Paulo

Faculdades Oswaldo Cruz
Escola SENAI “Theobaldo De Nigris”

Experiência acadêmica e profissional
Trabalha na Suzano Papel e Celulose na gerência de engenharia de processos e
qualidade.
Atua como consultor fornecendo soluções para reduções de custos, aumento de eficiência
global e redução de impactos ambientais, tanto nas indústrias gráficas como nas
indústrias de papel. Trabalha dentro do conceito de custo mínimo sustentável e avaliação
de ciclo de vida.
Ministrou a disciplina “Gestão estratégica de Pessoas” no curso de pós-graduação
em Gestão inovadora da empresa gráfica.
Atua no segmento de celulose e papel desde 1979.


Cristina Simões dos Santos

Curso

Instituição

Especialização em Docência na
Centro Universitário do Sul de Minas, UNIS/MG, Brasil.
Educação a Distância
Graduação em Administração de Universidade Candido Mendes, UCAM, Brasil
Empresas
Experiência acadêmica e profissional
Atua em treinamento e assessoria na área de gestão estratégica de pessoas nos
segmentos da indústria, comércio, varejo, saúde e prestação de serviços.
Tem sólida experiência na estruturação, desenvolvimento e implantação de projetos
integrados de captação, desenvolvimento e retenção de talentos envolvendo diagnósticos
empresariais, gestão da mudança e desenvolvimento organizacional, gestão do clima e da
cultura organizacional, gestão do desempenho e do potencial, educação corporativa,
formação e treinamento técnico, operacional e comportamental; desenvolvimento gerencial
e de lideranças, desenvolvimento de equipes de alta performance.
Desenvolve programas de educação à distância, remuneração estratégica, carreira e
sucessão.
Assessment: avaliação de perfil profissional e orientação para a carreira. Recolocação
profissional. Recrutamento e seleção de profissionais em todos os níveis. Estruturação
e implantação de políticas, processos e sistemas operacionais. Eventos e campanhas
motivacionais para a produtividade e programas de qualidade.
Atua na área de recursos humanos desde 1973.
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Marcos Donádio

Curso

Instituição

Pós-graduação / MBA em Gestão
Empresarial
Pós-graduação em Celulose e
Papel
Pós-graduação em Administração
da Produção
Graduação em Engenharia de
Produção Mecânica
Graduação em Tecnologia em
Produção Industrial
Curso Técnico em Química
Industrial

FGV - Fundação Getúlio Vargas
Universidade Federal de Viçosa – Minas
Gerais
FEI – Faculdade de Engenharia Industrial
Universidade Braz Cubas – Mogi das
Cruzes/SP
UMC – Universidade de Mogi das Cruzes - SP
Liceu Braz Cubas – Mogi das Cruzes/SP

Experiência acadêmica e profissional
Gerenciamento da produção de celulose com foco em indicadores; gerenciamento
do orçamento, segurança, qualidade, meio ambiente e clima organizacional;
coordenação de equipes multidisciplinares operacionais e de manutenção;
orientador de novos colaboradores nas áreas operacionais; interface com as áreas
de apoio, logística, P&D, comercial, suply chain, controladoria, qualidade e
processos, RH e SSO.
Participação de start up na planta de branqueamento e coordenador do start up do
digestor.
Reestruturação e treinamento de equipes.
Atualmente trabalha na Suzano Papel e Celulose, onde atua na área de produção
de celulose desde 2001.


Sandra Almeida SIlva

Curso

Instituição

Mestre em administração de
Universidade Presbiteriana Mackenzie
empresas
Especialista em negócios
Universidade Presbiteriana Mackenzie
internacionais
Graduação em Tradução
Centro Universitário Ibero Americano
Interprete- Ingles Finanças
Experiência acadêmica e profissional
Experiência Corporativa Bancária adquirida ao longo de 20 anos no mercado financeiro
especificamente em Mercado de Capitais. Participou na estruturação e coordenação de
diversas operações ( Securitização, Dividas Subordinadas, CDS entre outras. Possui
sólidos conhecimento em processos de Compliance e atendimento a auditoria externa
para area Financeira. Atualmente é docente no ensino superior Graduação e Pós
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Graduação, ministra cursos na área Financeira e de Capitais para empresas e
Universidades.


Júlio Legramanti Neves

Curso

Instituição

Mestre em Ciências

Escola de Engenharia de São Carlos - USP

Especialista em Administração
Industrial
Graduação em Desenho
Industrial

Fundação Carlos Alberto Vanzolini

Universidade Santa Cecília

Experiência acadêmica e profissional
Atuou como gerente científico de tecnologias sustentáveis (Materiais, Embalagens e
Biomimética) na Natura. Possui vasta experiência na área Desenvolvimento de
Embalagens. Atua também como professor no Instituto Mauá de Tecnologia, na pósgraduação do curso de Engenharia de Embalagem e nos cursos da Faculdade SENAI de
Tecnologia Gráfica


Haroldo Marinho dos Reis

Curso

Instituição

Mestrado em Engenharia
Universidade Federal de Itajubá, UNIFEI,
Mecânica
Brasil
Especialização em Química
Faculdade Oswaldo Cruz
Graduação em Licenciatura Plena
Universidade de Mogi das Cruzes
em Química
Técnico em Química
Escola SENAI Mário Amato
Experiência acadêmica e profissional
Atualmente trabalha na Suzano Papel e Celulose como consultor engenheiro de
produção sênior na área de recuperação química e utilidades. Ministra treinamento
técnicos para operadores, coordenadores e engenheiros. Foi docente na Escola
SENAI Theobaldo de Nigris na área de celulose e papel.


Nilton Neves Júnior

Curso
Especialista em Gerenciamento
Ambiental
Graduação em Licenciatura em
Ciências Biológicas

Instituição
USP - Universidade de São Paulo

UNESP
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Graduação em Ciências

PUC Campinas

Experiência acadêmica e profissional
Possui 30 anos de experiência como docente. Atualmente é biólogo na
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.

12. Metodologia
A carga horária de 360 horas presenciais está distribuída em aulas teóricas com diversas
atividades individuais e em grupo a serem desenvolvidas em sala de aula ou fora da escola.
A grade curricular do curso está desenhada de forma a integrar os conhecimentos e as
competências requeridas para o profissional que o segmento necessita.
13. Interdisciplinaridade
A interdisciplinaridade do curso está baseada no desenvolvimento contextualizado e
integrado dos conteúdos de cada disciplina, de forma que haja uma interlocução dos
conteúdos e das atividades desenvolvidas.
14. Atividades complementares
Estão previstas visitas a fábricas de celulose e papel como complementação das
atividades realizadas em sala de aula, para o pleno desenvolvimento dos trabalhos.
15. Tecnologia
A estrutura de apoio técnico ao curso está composta por:
1. Equipamentos de projeção multimídia;
2. Computadores pessoais;
3. Lousa interativa.

16. Critério de Seleção
O processo seletivo será feito para cada curso em função de cada projeto, podendo
ocorrer especificamente ou de forma combinada por meio de:
I – avaliação do atendimento aos pré-requisitos exigidos
II – análise de currículo
III – entrevista

24

17. Sistema de avaliação
A avaliação do desempenho do aluno no curso é realizada segundo as diretrizes
educacionais do SENAI, por meio de avaliações escritas, análise de situação problema,
apresentação oral e/ou escrita de projetos.
As diretrizes metodológicas e a forma de avaliação são definidas pelo docente e
apresentadas aos alunos no início de cada módulo, bem como explicitados os critérios de
avaliação. Vale ressaltar que o processo de avaliação tem como principal função a
verificação do alcance do perfil do profissional pelo docente.
Ao final de cada módulo aplica-se um questionário investigativo da qualidade dos
principais fatores intervenientes na qualidade do curso (docente, infra-estrutura, atendimento
administrativo) de forma que se possa retroalimentar o sistema para a melhoria contínua dos
programas de formação.
São considerados aprovados no módulo os alunos que tiverem obtido aproveitamento
correspondente a 70% (setenta por cento) na escala de 0 a 100 de notas e, pelo menos,
75% (setenta e cinco por cento) de frequência.
A avaliação é medida por módulo e o aproveitamento final é obtido calculando-se a
média aritmética simples das notas de aprovação dos módulos.
18. Controle de frequência
O controle de frequência às aulas é realizado pelo docente por meio de registro em diário
de classe, cujo armazenamento é realizado pela secretaria acadêmica após o lançamento
dos registros no sistema eletrônico.
A frequência mínima exigida é de, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas
de cada módulo.

19. Trabalho de Conclusão
O trabalho de conclusão de curso deverá ser realizado individualmente, de acordo com o
objetivo proposto e deverá ser apresentado na forma de pré-projeto para aprovação do
docente responsável. O objetivo principal do trabalho é levar o aluno a aplicar os
conhecimentos e as competências desenvolvidas durante o curso na elaboração de um
projeto de inovação para a indústria de celulose e papel, considerando os aspectos
relevantes tratados durante o curso.
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20. Certificação
Os certificados de conclusão do curso serão registrados na Faculdade SENAI de
Tecnologia Gráfica, em livro próprio, destinado especificamente a esse fim e terão validade
nacional conforme dispõe o § 3º, do artigo 12, da Resolução CNE/CES n.º1, de 3 de abril de
2001, do Conselho Nacional de Educação.

26

CONTROLE DE REVISÕES
REV.
00

DATA
21/09/2016 1ª emissão

NATUREZA DA ALTERAÇÃO

27

