
Simulacoes~



O é um grupo criado pelo MEC, 

formado por estudantes sob a orientação de um 

tutor, que busca proporcionar novas experiências 

a graduação, através de atividades inovadoras que 

fomentem a melhoria na qualidade do ensino



As simulações desenvolvidas no PET Produção trazem como proposta a 

e de conhecimentos relacionados 

à Engenharia de Produção, de maneira a facilitar a interface teórica e prática 

de diversos conceitos e abordagens. A vivência prática proporcionada pela 

simulação capacita os graduandos na 

e estimula a do aluno com o curso. 



O PET Produção é responsável pela durante a 

aplicação da simulação, sendo de responsabilidade da instituição, grupo, empresa ou docente 

a em boas condições de uso com capacidade equivalente para a 

aplicação solicitada e demais no e-mail de confirmação da 

aplicação da simulação, o qual é enviado com antecedência de modo a confirmar data, 

horário e local.



Em caso da indisponibilidade dos materiais solicitados pelo grupo PET – bem 

como projetor e computador, a equipe deve ser para garantir 

uma simulação de boa qualidade.  

!
É a presença do docente ou responsável 

durante a aplicação, uma vez que a ausência dos mesmos 

pode inviabilizar o manejo da turma. 



O simula a produção de aviões utilizando papel visando 

atender aos critérios de qualidade exigidos por um cliente específico, a Força 

Aérea. O objetivo da simulação é desenvolver habilidades e de 

, vivenciando a necessidade de , 

, e do possibilitando que a simulação 

seja aplicada em diversos públicos de maneira a facilitar a interface teórica e 

prática de conhecimentos relacionados à Engenharia de Produção.

Projeto; 

Gerenciamento de Projetos; 

Escopo de Projetos; 

Perfis de Liderança; 

Ciclo PDCA; 

Qualidade; 

Linha de Produção.

50 participantes 

:
1:40 horas | 1 dia de aplicação



Recomenda-se mesas planas que 

possam ser posicionadas em linha.



32 participantes 

3:20 horas | 4 aulas 

1:40 horas | 2 aulas (versão pocket)

O foi desenvolvido pelo Massachusetts Institute of

Technology (MIT) e simula uma cadeia de produção e distribuição da 

cerveja. O objetivo do jogo é (equipe), 

através da apresentação e utilização de conceitos de 

, assim como outras abordagens. 

Logística;

Lead Time;

Backorder; 

Custos; 

Efeito Chicote;

Cadeia de Suprimentos;

Estoque de Segurança;



É preferível que a sala possua mesas planas e de 

mesma altura e que possam ser rearranjadas 

para que o tapete do jogo fique sobre as mesas. 

É possível jogar no chão, porém não é 

ergonomicamente recomendado.



50 participantes 

:
3:20 horas | 2 dias de aplicação

O consiste na idealização e apresentação de um em formato 

de pitch capaz de solucionar uma sorteada previamente de forma 

aleatória. Nesse sentido, a partir da contextualização teórica, o jogo tem como 

principal objetivo desenvolver as habilidades de 

, e , além de promover 

conhecimentos em para estruturação de produtos.

Pitch: 

Tipos de pitch e dicas de 

apresentação;

Estratégia de marketing;

Business Model Canvas;



Os alunos que comparecerem ao primeiro dia 

devem estar presentes no segundo, uma vez que 

a presença de novos participantes no segundo 

dia pode gerar descontinuidade e incompreensão 

da metodologia da simulação.



15 participantes 

:
2 horas | 1 dia de aplicação 

O mostra na prática o que diz a , 

destacando a importância da análise das características intrínsecas a toda 

. Tendo em vista que a simulação consiste na 

produção de sanduíches, a sua aplicação apenas é possível em eventos 

(oficinas e workshops).

Teoria das Restrições; 

Despesa operacional; 

Gargalos;

Sistema;

Custo de material em processo;

Ganho;

Tambor;

Pulmão;

Corda;



É preferível que a sala possua mesas 

planas e de mesma altura e que 

possam ser rearranjadas para que a 

montagem dos sanduíches não seja 

prejudicada. 



20 participantes 

:
1:30 horas | 1 dia de aplicação

O mostra na prática a transição de um sistema de produção 

empurrada para a puxada, além de abordar características e ferramentas da produção 

enxuta. A simulação engloba conceitos como , l, e 

, vivenciando a necessidade de planejamento e trabalho em equipe, 

possibilitando que seja aplicada não só em , como também em 

(oficinas e workshops).  

Produção empurrada e puxada; 

Tempo de Setup; 

Gestão visual; 

Kanban; 

Metodologia 5S.



É preferível que a sala possua mesas 

planas e de mesma altura e que 

possam ser rearranjadas para que a 

montagem das peças não seja 

prejudicada. 



40 participantes 

:
3:20 horas | 2 dias de aplicação 

O mostra na prática a transição de um sistema de 

, além de abordar características e 

ferramentas da produção enxuta. A simulação tem por pré-requisito o 

entendimento, por parte dos alunos, dos conceitos do , 

os quais serão abordados durante as rodadas.

Produção empurrada e puxada; 

Tempo de Setup; 

Gestão Visual;

Metodologia 5S;

Troca Rápida de Ferramentas e 

Manutenção Preventiva. 

Kaizan;

Kanban;



Os alunos que comparecerem ao primeiro dia 

devem estar presentes no segundo, uma vez que 

a presença de novos participantes no segundo 

dia pode gerar descontinuidade e incompreensão 

da metodologia da simulação.



35 participantes 

:
1:40 horas | 1 dia de aplicação

O mostra na prática o que diz a , destacando 

a importância da análise das características intrínsecas a toda linha de produção. 

Também promove a vivência da necessidade de e 

, possibilitando que a mesma simulação seja aplicada não só em 

s, como também em (oficinas e workshops);

Teoria das restrições; 

Despesa operacional;

Sistema;

Gargalo;

Custo de material em processo;

Ganho;

Tambor; 

Pulmão;

Corda; 



É preferível que a sala possua mesas 

planas e de mesma altura e que 

possam ser rearranjadas para que a 

montagem dos quadros não seja 

prejudicada. 
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