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1. APRESENTAÇÃO 

A FACULDADE PARAÍSO (FAP/RJ), situada na Rua Visconde de Itaúna, 2671, Paraíso, São 

Gonçalo/RJ, credenciada pela Portaria n° 605, de 3/5/2000, publicada no DOU nº 86-E de 5/5/2000, 

seção 1, p. 8, por intermédio de seu Diretor Acadêmico, no uso de suas atribuições e tendo em vista 

a legislação vigente, faz saber que ofertará vagas nos Cursos Sequenciais de Complementação de 

Estudos por Campo do Saber no 1º semestre letivo de 2017, com a carga horária total de 300 horas, 

ministrados no campus da FAP/RJ. 

2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 
O Curso de Assistente de Logística é um curso superior do tipo Sequencial, modalidade de 

complementação de estudos, vinculado ao Grupo Lusófona - Faculdade Paraíso que está sob a 

Coordenação do Curso de Tecnólogo em Gestão da Qualidade1 e do Tecnólogo em Logística2. 
. 

2.1. Denominação do Curso 

Assistente de Logística. 

2.2 Modalidade Oferecida: 

Curso Sequencial de Complementação de Estudos 

2.3 Certificação Conferida: 

Certificado de Conclusão de Ensino Superior. 

2.4 Previsão e duração do Curso 

Semestre de 2017.1 e carga horária de 300 (trezentas) horas, início: 13/02/2017. 

2.5 Regime Acadêmico 

Modular. 

2.6 Pólo de Atendimento 

São Gonçalo- Faculdade Paraíso. 

2.7 Número de Vagas 

30 vagas – Ver inscrição no Edital3 

3 JUSTIFICATIVA 
O Curso Superior Sequencial de Assistente de Logística representa uma capacitação para os 

interessados adquirirem funções associadas à qualificação de nível superior de acordo com o CBO 

(Código Brasileiro de Ocupações) e diretrizes do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e visa 

agregar conhecimentos e valores, codificando e descrevendo as características das ocupações do 

mercado de trabalho brasileiro. Sua atualização e modernização se devem às profundas mudanças 

                                                           
1
PORTARIA MEC: N° 503 de 16/09/2016. 

2
PORTARIA MEC: N° 23, de 16/03/2012 

 
3 EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO DE ACESSO AOS CURSOS SEQUENCIAIS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS 
1º. SEMESTRE DE 2017. 
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ocorridas no cenário cultural, econômico e social do País nos últimos anos, implicando alterações 

estruturais no mercado de trabalho. Um incentivo do Grupo Lusófona - Faculdade Paraíso em servir 

de agente coadjuvante de mudanças, contribuindo para o desenvolvimento sociopolítico da 

população local. Esse curso surge da necessidade de dotar a referida região de mecanismos ágeis de 

recuperação da enorme disparidade regional na formação de pessoal de alto nível de qualificação. A 

necessidade de formação de profissionais na área de Logística torna-se evidente pela crescente 

procura, respondendo aos anseios da comunidade local, rumo a geração de emprego e renda na 

região, e em face do número de instituições que se valem das diversas áreas da Logística para atingir 

sua Missão, contribuindo com a promoção das condições para o desenvolvimento e mudança na 

realidade local. 

4 OBJETIVO GERAL 
Desenvolver competências que possibilitem a atuação de pessoas em áreas relacionadas à Logística, 

de maneira a proporcionar uma completa integração do profissional aos diversos setores aos quais se 

inter-relacionará. 

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aprender através dos estudos as especificidades do profissional assistente em Logística. 

6 PERFIL DO ALUNO 
Pessoas que visam obter conhecimentos básicos em Logística, com foco no trabalho de assistência 

e seus processos interligados. 

7 PERFIL DO EGRESSO 
Pessoas com competência na assistência-gestora para trabalhar em instituições de natureza diversa, 

habilitadas para realizarem tarefas de ações administrativas correlatas à Logística. 

8 METODOLOGIA 
O Curso Superior Sequencial de Assistente de Logísticas será ministrado de forma presencial e/ou 

EAD, através de aulas expositivas, seminários e formação de grupos de estudos (conforme Plano de 

Aprendizagem semestral).  

As aulas serão ministradas semanalmente, de segunda a sábado, num total de 05 disciplinas de 30/60h 

cada, totalizando 300 (trezentas) horas-aula, nestas não computado o tempo de estudo individual ou 

em grupo, sem assistência docente, respeitando, como calendário, o calendário acadêmico do Grupo 

Lusófona-Faculdade Paraíso para os cursos superiores. 

9 INFRAESTRUTURA 

9.1 Espaço de trabalho para coordenação de curso e serviços acadêmicos 

A sala de coordenação de curso, em ambiente aberto, integrado, amplo e arejado, visa transmitir ao 

colaborador transparência e tranquilidade. Este formato de sala propicia a comunicação entre os 

coordenados dos demais cursos e aumenta a produtividade.  
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9.2 Sala de professores 

A sala de professores é climatizada, bem dimensionada e dotada de sanitários, iluminação e 

mobiliário adequados, atendendo às condições de salubridade. Há microcomputadores para 

utilização dos docentes, com acesso à Internet. 

9.3 Salas de aula 

O curso conta com a infraestrutura de salas de aula da Faculdade Paraíso, compreendida em 48 

salas de aula, em 2.204m2, atendendo às necessidades do curso de forma muito boa, considerando, 

em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidades e número de alunos por turma, 

disponibilidade de equipamentos, dimensões em função das vagas previstas/autorizadas, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. O acesso dos estudantes 

aos equipamentos de informática se dá por meio de 3 laboratórios de informática devidamente 

equipados. 

9.4 Biblioteca 

O acervo é constituído de diversos suportes como livros, periódicos, CD-ROM, DVD-ROM e 

softwares, bases de dados nacionais com acesso livre, abrangendo diversas áreas do conhecimento, 

em um total de mais de 20.000 itens de acervo documental. O acervo de livros atende às necessidades 

dos cursos quanto à quantidade, pertinência, relevância acadêmico-científica e atualização das obras. 

A biblioteca disponibiliza sua base de dados do acervo para consulta local e online, além de possuir 

microcomputadores com acesso à Internet e consulta a diversas bases de dados. Além do acervo 

local, a FAP disponibiliza aos estudantes acesso a base de dados digital da biblioteca universitária 

Victor de Sá pertencente ao Grupo Lusófona.  

9.5 Espaço Físico para Estudos 

A Biblioteca Gilberto Gil possui instalações para estudos individuais e em grupo são adequadas no 

que se refere ao espaço físico, acústica, iluminação, ventilação e mobiliário. Os usuários contam com 

mesas para estudo individuais, que se localizam no ambiente da biblioteca, próximas ao acervo, 

proporcionando comodidade e facilidade de acesso. Os espaços para estudo são bem iluminados, 

com ventilação adequada, sem interferências sonoras além de permanentemente conservados e 

limpos. As instalações para estudos em grupo possuem capacidade para grupos de 04 (quatro) a 05 

(cinco) estudantes. Os espaços proporcionam a reserva necessária para o tipo de atividade que neles 

são desenvolvidos. 

9.6 Acessibilidade a Pessoas com Necessidades Especiais 

A FAP tem como prioridade a integração da Pessoa com Deficiência, garantindo-lhe o acesso, o 

ingresso e a permanência em todos os serviços que oferece à comunidade. Para tanto, busca garantir 

as pessoas com necessidades especiais condições adequadas e seguras de acessibilidade autônoma às 

suas edificações, espaço, mobiliário e equipamentos, pois a Instituição promover a manutenção das 

suas instalações físicas para que sejam pertinentes a tal objetivo. 

10 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO 
As informações referentes à frequência e avaliação estão de acordo com o Título IV, Capítulo VI do 

Regimento Acadêmico. 
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11 PROCESSO SELETIVO 
Verificar o Edital de Abertura do Processo de Acesso de Acesso aos Cursos Sequenciais de 

Complementação de estudos da FAP/RJ 1º. Semestre de 2017. 

12 MATRIZ CURRICULAR 

§ 3º: CURSOS, ÁREAS DE SABER E VAGAS – Serão oferecidas, de acordo com a RESOLUÇÃO 

NORMATIVA Nº 1, de 30 de junho de 2016, do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

da FAP, vagas para as disciplinas de: 

DISCIPLINAS DIAS DA SEMANA PROFESSORES 

Transporte e Distribuição (60h) Segunda-Feira (19h – 22h) Leonardo 

Nascimento 

Logística e Operações (60h) Terça-Feira (19h – 22h) Vinicius Goulart 

Fontes 

Gestão da Qualidade Total (EAD) (60h) Quarta-Feira 18h – 19h) Paulo Stecklow 

Custos Logísticos (60h) Quinta-Feira (19h – 22h) Leonardo 

Nascimento 

Gestão de Estoques e Armazenagem (60h) Quarta-Feira 19h – 22h) Domingos Maciel 

EAD = educação à distância 

13 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (EM ANEXO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

  

 

   

 

  

       

PLANO DE ENSINO 
       

CURSO Tecnólogo em Logística MATRIZ  361 
       

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Portaria 23, publicada no DOU de 16/03/2012 
       

DISCIPLINA/UNIDADE 
CURRICULAR 

CÓDIGO 
PERÍOD

O 
CARGA HORÁRIA (HORAS) 

Transportes e Distribuição  LOG-05-16 3° 60h 
       

PRÉ-REQUISITO  NA 
       

EQUIVALÊNCIA  NA 
       

OBJETIVOS 

Promover requisitos da habilitação técnica para as decisões sobre transportes e 
distribuição dentro das operações logísticas na gestão da cadeia de suprimentos. 
Demonstrar os efeitos benéficos que o transporte e a distribuição têm sobre a sociedade, 
tais como a disponibilidade de produtos, a contribuição na extensão dos mercados, a 
competitividade na relação com os concorrentes, aos custos das mercadorias, a 
especialização geográfica e a renda da terra. 

       

EMENTA 
Fundamentos de Transporte. Modais de Transporte. Classes de transportes. Contexto da 
matriz brasileira de transportes. Modelos de Otimização de redes. Problema da árvore 
geradora mínima. Problema do caminho mais curto. Problema de Transporte (redes). 

       

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITE
M EMENTA CONTEÚDO 

1 Fundamentos de Transporte Conceitos e definições. Origem e Evolução. Importância e objetivos. 

2 Modais de Transporte 
Características técnicas e operacionais (vias, veículo e terminais), Unitização 
das cargas e Teoria de sistemas e a intermodalidades.  

3 Classes de transportes 
Rodoviário, Ferroviário, Hidroviário (marítimo, lacustre e fluvial), Aéreo, 
Dutoviário, Outros 

4 
Contexto da matriz brasileira de 
transportes 

Característica de cada modal de transporte (vantagens e desvantagens); 
Análise de custo de transporte; Operadores Logísticos; Dificuldades 
enfrentadas. 

5 Modelos de Otimização de redes Método Ford-Fulkerson, Representação gráfica 

6 
Problema da árvore geradora 
mínima 

Conceitos e fundamentos. configurações. Possível Multiplicidade, Unicidade, 
Subgrafo de custo mínimo, Propriedade dos ciclos, Algoritmos. 

7 Problema do caminho mais curto 
Problema de único destino, Problema de único origem, Problema de origem-
destino, Problemas de todos os pares 

8 Problema de Transporte (redes) Variáveis de decisão, Função objetivo, restrições, restrições adicionais. 
       

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
       

AULAS TEÓRICAS 

As técnicas de ensino serão diversificadas, contendo aulas expositivas, leitura e elaboração de textos, filmes, 
documentários e apresentação de trabalhos 

AULAS PRÁTICAS 



   

 
 

 Não estão previstas no projeto do curso. 
       

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 A avaliação será efetivada nos termos do regimento da instituição. 
       

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica:  
CAIXETA-FILHO, José Vicente. MARTINS, Ricardo Silveira (org.). Gestão Logística do Transporte de Cargas. São Paulo: 
Atlas, 2009. 
BARAT, José (org.). Logística e transporte no processo de globalização. São Paulo: Editora UNESP, 2007. 
CHOPRA, Sunil. MEINDL, Peter. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003. 

Bibliografia Complementar:  
Material sugerido pelo docente 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

  

 

   

 

  

       

PLANO DE ENSINO 
       

CURSO Tecnólogo em Logística MATRIZ  361 
       

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Portaria 23, publicada no DOU de 16/03/2012 
       

DISCIPLINA/UNIDADE 
CURRICULAR 

CÓDIGO 
PERÍOD

O 
CARGA HORÁRIA (HORAS) 

Logística e Operações  LOG-02-01 2° 60h 
       

PRÉ-REQUISITO  NA 
       

EQUIVALÊNCIA  NA 
       

OBJETIVOS 
Desenvolver competências nos aspectos ligados aos princípios e conceitos modernos de 
gestão integrada da cadeia de suprimentos e operações e alinhar o conhecimento de 
gestão estratégica com o de gestão da cadeia de suprimentos e operações. 

       

EMENTA 
Introdução à Logística. Gestão da Cadeia de Suprimentos. Operações Logísticas. 
Macrologística global. 

       

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITE
M EMENTA CONTEÚDO 

1  Introdução à Logística 

Conceitos e definições, Atividades primárias, atividades de apoio, logística 
empresarial, serviços de distribuição ao cliente, fluxo de materiais, 
planejamento de compra, controle e organização de estoques de matérias-
primas e produtos acabados, planejamento de controle da produção e 
controle de transporte de embalagens. 

2  Gestão da cadeia de suprimentos 
Componentes da cadeia de suprimentos, funções, controles, integração e 
operações. 

3  Operações logísticas 
Transporte interno, Transporte externo, Modais de Transporte, 
Armazenagem, Manuseio de materiais. 

4 Macrologística global 
Modelos Logísticos de Organização Espacial da Atividade Econômica: O 
Modelo de Polarização e o Modelo de Dispersão, Zonas e Plataformas 
Logísticas. 

       

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
       

AULAS TEÓRICAS 

As técnicas de ensino serão diversificadas, contendo aulas expositivas, leitura e elaboração de textos, filmes, 
documentários e apresentação de trabalhos. 

AULAS PRÁTICAS 

 Não estão previstas no projeto do curso. 

  
       

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 A avaliação será efetivada nos termos do regimento da instituição. 
       

BIBLIOGRAFIA 



   

 
 

Bibliografia Básica: 
ARNOLD, J. R. Tony. Administração de materiais. São Paulo: Atlas, 1999. 
BALLOU, R. H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição. São Paulo: Atlas, 1993. 
DIAS, M. A. P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 4.ed.São Paulo: Atlas 1993. 

Bibliografia Complementar: 
BERTAGLIA, PAULO ROBERTO. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. 2ª. Saraiva. 2009. 
MARTEL, ALAIN E VIEIRA, DARLI RODRIGUES. Análise de projetos e redes logísticas. 2ª. Ed. Saraiva. 2010. 
GRANT, DAVID B. Gestão de Logística e Cadeia de Suprimentos. 1ª. Saraiva. 2013. 

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

  

 

   

 

  

       

PLANO DE ENSINO 
       

CURSO Tecnólogo em Gestão da Qualidade MATRIZ  360 
       

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Portaria 503, publicada no DOU de 19/10/2016 
       

DISCIPLINA/UNIDADE 
CURRICULAR 

CÓDIGO 
PERÍOD

O 
CARGA HORÁRIA (HORAS) 

Gestão da Qualidade Total  QUA-05-03 3° 60h 
       

PRÉ-REQUISITO  NA 
       

EQUIVALÊNCIA  NA 
       

OBJETIVOS 

Identificar os principais fatores influentes na gestão da qualidade de produtos e serviços. 
Compreender e analisar os principais processos de gestão e garantia da qualidade. Aplicar 
os conceitos de gestão da qualidade em um ambiente voltado para resultado. Avaliar os 
resultados de processos negócio com base na gestão da excelência. Atuar no tratamento 
de situações problemáticas observando os aspectos organizacionais, tecnológicos e 
humanos. 

       

EMENTA 
Gestão da Inovação. Definições de Gestão da Qualidade Total. Sistemas de Gestão da 
Qualidade. Ferramentas de Gestão da Qualidade. Metodologias da Qualidade. 

       

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITE
M EMENTA CONTEÚDO 

1 Gestão da Inovação 
Criatividade, Inovação e Competitividade. Tipos de inovação. Gestão da 
Inovação. Design Thinking. 

2 
Definições de Gestão da Qualidade 
Total 

Os conceitos da gestão da qualidade. Teóricos da Qualidade: William 
Edwards Deming, Joseph Juran, Philip Crosby, Armand Feigenbaun e Karuo 
Ishikawa 

3 
Sistemas de Gestão da 
Qualidade 

Gerenciamento por processos. ISO 9001 e seus desdobramentos. Outros 
Sistemas de Gestão da Qualidade. 

4 
Ferramentas de Gestão da 
Qualidade 

Ferramentas fundamentais: Diagrama de Pareto, Diagramas de causa-efeito 
(espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa), Histograma, Folhas de 
verificação, Gráficos de dispersão, Cartas de controle, Fluxograma. Outras 
ferramentas:  PDCA, FMEA, 6 Sigma e 5W2H. 

5 Metodologias da Qualidade Modelagem e desenho de processos. Auditoria de processos. 
       

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
       

AULAS TEÓRICAS 

Todo o conteúdo da disciplina será oferecido na modalidade EAD. 

AULAS PRÁTICAS 

NA 
       

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 



   

 
 

 A avaliação será efetivada nos termos do regimento da instituição. 
       

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica:  
ABREU, ROMEU CARLOS LOPES DE. CCQ círculos de controle da qualidade: a integração trabalho-homem-qualidade 
total. ed. : QualityMark, 217p. 
CARVALHO, ALINE MANHÃES DE OLIVEIRA; BARROS, CLAUDIO HUMBERTO DE ALMEIDA; KLEIN, DANIELE. Planejamento 
estratégico com foco na inovação tecnológica. ed. SÃO GONÇALO: FAP, 2007. 39 p. 
PURI, Subhash C. ISO 9000:gestão da qualidade total.. 1ª ed. Rio de Janeiro: Qualitmark, 1994 249p. 

Bibliografia Complementar:  
GANTZEL, Gerson; ALLORA, Valerio. Revolução nos custos ed. : CASA DA QUALIDADE, . 150 p. 
HUTCHINS, David. Sucesso através da qualidade total. ed. : Imagem, 243p. 
Organização, sistemas e métodos e as modernas ferramentas de gestão organizacional.:. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2001 
311p. 
AS ARMADILHAS DA ISO 9000 1ª ed. São Paulo: COMMIT, [s.d.] 0 p. 

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

  

 

   

 

  

       

PLANO DE ENSINO 
       

CURSO Tecnólogo em Logística MATRIZ  361 
       

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Portaria 23, publicada no DOU de 16/03/2012 
       

DISCIPLINA/UNIDADE 
CURRICULAR 

CÓDIGO 
PERÍOD

O 
CARGA HORÁRIA (HORAS) 

Custos Logísticos  LOG-08-16 4° 60h 
       

PRÉ-REQUISITO  NA 
       

EQUIVALÊNCIA  NA 
       

OBJETIVOS 

Avaliar o desempenho financeiro logístico da empresa, medir as operações logísticas, 
calcular ou identificar os custos logísticos, aplicar metodologias de custo e performance de 
processos logísticos. Entender como são compostos os custos dos vários elementos 
logísticos de uma organização. 

       

EMENTA 

Custos de armazenagem, movimentação, transportes, embalagens, custos de manutenção 
de inventário, de tecnologia de informação e tributários. Custos decorrentes de lotes. 
Custos decorrentes de nível de serviço. Custos associados aos processos logísticos. 
Apuração do custo logístico total. Métodos de custeio: custeio baseado em atividades ABC 
aplicado à logística. Análise da rentabilidade. O Balanced Scorecard (BSC) e os indicadores 
de desempenho na logística. O valor econômico agregado (EVA) e logística. Outros 
métodos de custeio aplicados à logística 

       

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITE
M EMENTA CONTEÚDO 

1 

Custos de armazenagem, 
movimentação, transportes, 
embalagens, custos de manutenção 
de inventário, de tecnologia de 
informação e tributários. 

Custos logísticos e a economia. Impacto do desenvolvimento de novas 
tecnologias no custo logístico. Inter-relação dos componentes do custo 
logístico. Fatores que afetam os custos logísticos. Fatores de 
competitividade. Fatores relativos ao produto. Fatores espaciais. Análise 
estática ou short-run. Análise dinâmica ou long-run. Custos relacionados com 
a Qualidade. 

2 Custos decorrentes de lotes. 

Custo de Preparação de Produção; Capacidade perdida devido à troca de 
ferramentas ou mudanças de máquinas; Planejamento, manuseio e 
movimentação de materiais. Desenvolvendo lotes otimizados. Minimizando 
custo de estoques em processo. 

3 
Custos decorrentes de nível de 
serviço. 

Nível de serviço logístico. Atividades de nível de serviço logístico. Elementos 
do nível de serviço. Por que o nível de serviço é importante. Nível de serviço 
versus custos. Conceito do ciclo de pedido. Fixação de uma política de 
serviço. Planejamento para contingência no serviço 

4 
Custos associados aos processos 
logísticos. 

Conceito de processos. Processos e seus custos: Relacionamento com 
Clientes, Serviços logísticos aos clientes, Administração da demanda, 
Atendimento de pedidos, Administração do fluxo de produção, 
Compras/Suprimentos, Desenvolvimento de Novos Produtos. 



   

 
 

5 Apuração do custo logístico total. 

CAM: custos de armazenagem e movimentação de materiais; CTRA: custos 
de transação (incluído todos os modais e operações intermodais); CE: custos 
de embalagem (utilizadas no sistema logístico); CMI: custos de manutenção 
de inventário (matérias-primas, produtos em processos e produtos 
acabados); CTI: custos de tecnologia de informação; CDL: custos decorrentes 
de lotes; CTRI: custos tributários (tributos não recuperáveis); CDNS: custos 
decorrentes do nível de serviço; CAD: custos de administração logística. 
Os custos da administração logística (CAD). 
O custo logístico total (CLT): CLOGAba: custos logísticos do abastecimento, 
CLOGpla: custos logísticos da planta, CLOGDis: custos logísticos da 
distribuição.  

6 
Métodos de Custeio aplicados à 
logística 

Conceitos. Os Sistemas de Custos Tradicionais. Sistema de Custeio por 
Absorção. Método de Custeio Variável ou Direto. Método de Custeio 
Baseado em Atividade (ABC) Aplicado à Logística. Método Cost To Serve.  

7 
O Balanced Scorecard (BSC) e os 
indicadores de desempenho na 
logística. 

Conceito. Indicadores de desempenho. Logística, Planejamento estratégico e 
o impacto nas organizações. 

8 
O valor econômico agregado (EVA) 
e logística 

Conceito e aplicação. Cálculo do EVA e o impacto da logística. 

       

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
       

AULAS TEÓRICAS 

As técnicas de ensino serão diversificadas, contendo aulas expositivas, leitura e elaboração de textos, filmes, 
documentários e apresentação de trabalhos 

AULAS PRÁTICAS 

 Não estão previstas no projeto do curso. 
       

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 A avaliação será efetivada nos termos do regimento da instituição. 
       

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica:  
BALLOU, R. H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
NOVAES, Antônio Galvão. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
ARBACHE, Fernando Saba (org.). Gestão logística, distribuição e trade marketing. Rio de Janeiro: FGV, 2004. 

Bibliografia Complementar:  
Neves, Silverio das e Viceconti, Paulo Eduardo V. Contabilidade de Custos - Um Enfoque Direto e Objetivo - 11ª Ed. 
Saraiva. 2013 Bertó, Dalvio José e Beulke, Rolando. Gestão de Custos - 3ª Ed.Saraiva. 2013. Ribeiro, Osni Moura. 
Contabilidade de Custos - 3ª Ed. Saraiva. 2013. 
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Estoques e Armazenagem  LOG-02-16 3° 60h 
       

PRÉ-REQUISITO  NA 
       

EQUIVALÊNCIA  NA 
       

OBJETIVOS 
Apresentar os conceitos fundamentais da Gestão de Estoques e armazenagem e suas 
funcionalidades. Propiciar uma visão das tarefas e ferramentas para manutenção de 
estoque e armazenagem.  

       

EMENTA 

Conceitos básicos de Estoques em Cadeia de Suprimentos. Características e tipos de 
estoques. Definições e termos frequentemente relacionados a estoques. Planejamento de 
estoques. Incertezas. Políticas de gerenciamento de estoques. Processos de 
Gerenciamento. 

       

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITE
M EMENTA CONTEÚDO 

1 
Conceitos básicos de Estoques em 
Cadeia de Suprimentos 

Conceitos e definições. Compras. Níveis de serviços. Demandas. 
Ressuprimento. Contingências. Custos de estoque, objetivos do estoque e 
previsão do estoque. 

2 Características e tipos de estoques. 

Estoque de Antecipação, Estoque Consignado, Estoque de Contingência, 
Estoque Inativo, Estoque Máximo, Estoque Médio, Estoque Mínimo, Estoque 
de Proteção, Estoque Pulmão, Estoque Regulador, Estoque Sazonal ou 
Antecipado, Estoque de Segurança (Safety Stock), Estoque em Trânsito. 

3 
Definições e termos 
frequentemente relacionados a 
estoques. 

Método de empurra estoques (push), métodos de puxar estoques (pull), 
Sistema alternativos para puxar estoques, Curva ABC, tabelas de preços ou 
frete descontínuas, just-in-time. 

4 Planejamento de estoques 

Layout, Embalagem, Princípios de estocagem de materiais, Localização de 
materiais, Classificação e Codificação de Materiais, Inventário físico. Funções 
e Objetivos de estoque, Classificação ABC, Previsão para estoques, Controle 
de estoque, Custos de estoque 

5 Incertezas 
Conceitos e definições. Principais incertezas ligadas a estoques. Meios e 
métodos para mapear e dar suporte às soluções. 

6 
Políticas de gerenciamento de 
estoques 

Questões: quanto pedir; quando pedir; quando manter estoques; onde 
localizar. 

7 Processos de Gerenciamento. 

A função armazenamento. Construção e leiaute de almoxarifado. Princípios 
de estocagem de materiais; localização de materiais. Manuseio e 
movimentação de materiais: equipamentos, segurança no trabalho. 
Métodos de Controle de Estoques; impressos e rotinas básicas da gestão de 
estoque.  

       



   

 
 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
       

AULAS TEÓRICAS 

As técnicas de ensino serão diversificadas, contendo aulas expositivas, leitura e elaboração de textos, filmes, 
documentários e apresentação de trabalhos 

AULAS PRÁTICAS 

 Não estão previstas no projeto do curso. 
       

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 A avaliação será efetivada nos termos do regimento da instituição. 
       

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica:  
ARNOLD, J. R. Tony. Administração de materiais. São Paulo: Atlas, 1999 
BALLOU, R. H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
DIAS, M. A. P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 4.ed.São Paulo: Atlas 1993. 

Bibliografia Complementar:  
Material sugerido pelo docente. 

       

       
 

 

 


