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I - EMENTA

Conceitos relacionados aos fundamentos da logística, estrutura, processos e fluxo da Cadeia de Suprimentos.
Perfil do profissional da área, papel, áreas de atuação e atividades do auxiliar logístico; desenvolvimento pessoal
e profissional; introdução e abordagem sobre os temas: Recebimento e Fornecedores; Movimentação e Processos
Internos;  Transporte  e  Distribuição  Física;  Armazenagem;  Logística  Reversa;  Cadeia  de  Suprimentos;  Ética
Pessoal e Profissional; Mercado de Trabalho; Sustentabilidade;Desafios e Perspectivas Futuras.

II - COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/HABILIDADES

Competências Habilidades
Entender os fundamentos da Logística;
Percebera  importância  da  função  e  das
competências principais do profissional da área
de logística;
Conhecer os departamentos, funções existentes
na  área  de  logística  e  sua  rotina  de  trabalho,
assim como a integração com as outras áreas e
funções da organização;
Entender  o  papel  da  Logística  na  entrada,
movimentação interna e saída de materiais;
Conhecer  os  modais  de  transporte,  as
tecnologias  envolvidas,  as  tendências  e  a
importância da logística para as organizações;
Entender  o papel  do  Auxiliar  de  Logística  no
ambiente  empresarial,  mercado  de  trabalho  e
perspectivas futuras.

Conhecer a origem, a evolução e os principais conceitos e
atividades da Logística nas organizações;
Executar  atividades  de  conferência  na  recepção  e  na
expedição de materiais;
Identificar os principais documentos utilizados nas diferentes
etapas do atendimento de pedidos;
Auxiliar  no  planejamento  e  controle  das  atividades  de
armazenamento, distribuição e transporte;
Utilizar  os  recursos  de informática  para  elaborar  relatórios
das atividades internas;
Controlar movimentação de materiais na organização; 
Interpretar  os  relatórios  de  desempenho  logístico  das
atividades internas;
Definir  modal  de  transporte,  tipos  de  equipamentos  e
estruturas  de  movimentação,  armazenamento e  distribuição
de matérias-primas e produtos acabados, de acordo com as
características específicas.

III - BASES TECNOLÓGICAS

Introdução à Logística:  Origem e evolução; Conceitos e fundamentos; Atividades primárias e de apoio ou
secundárias;  Logística nas organizações; Segmentação da logística; Globalização e a Logística; Função e a
interdependência  com as  demais  áreas;  Cadeia  de  suprimentos;  Logística  e  o  meio  ambiente;  Tendências
logísticas (operadores logísticos).
Suprimentos: Compras públicas e Privadas; Homologação e Desenvolvimento de Fornecedores; Terceirização;
Recebimento (Físico/Fiscal); Inspeção e Controle da Qualidade; Almoxarifado.
Armazenagem e Movimentação:  A natureza dos produtos  logísticos;  Cubagem; Layout  (Técnicas,  Fluxo,
Restrições);  Embalagem;  Princípios  da  estocagem de  materiais;  Classificação  e  codificação  de  materiais;
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Inventário físico; Estrutura de Armazenagem/Equipamentos; Picking/Packing; Tecnologia (Código de Barras,
WMS); Movimentação. 
Estoques: Objetivos; Previsão; Custos; Níveis de estoque (Diagrama Dente de Serra, Ponto de Pedido, Estoque
Mínimo); Classificação ABC/XYZ; Lote Econômico de Compra; Avaliação dos estoques; Tecnologias (ERP,
Sistemas Específicos).
Transporte e Distribuição:  História e evolução dos sistemas de transporte; Os modais de transporte e suas
características; Multi e Intermodalidade; Infraestrutura dos sistemas de transporte; Decisões sobre transportes;
Canais de Distribuição; Cross docking/Milk-run; Roteirização; Tecnologia (TMS, GPS).
Outros  Assuntos:  Cadeia  de  Suprimentos  (Importância,  Indicadores);  Gestão  da  Qualidade
(Produtos/Serviços); Logística Verde e Reversa / Sustentabilidade.

IV - ESTRATÉGIAS DE ENSINO

Aulas expositivas e dialogadas;
Estudos de caso e/ou dinâmicas (individuais e/ou em equipes);
Visitas técnicas;
Discussão/debates sobre situações do cotidiano das organizações;
Apresentação de vídeos relacionados aos temas em estudo;
Pesquisas complementares em outras fontes.

V - RECURSOS NECESSÁRIOS
Data Show; Computador; Caixa de som; Quadro/Lousa; Canetas e/ou Giz; Materiais impressos; Biblioteca:
livros, artigos e revistas a respeito do tema; Laboratório de informática: Internet.

VI - AVALIAÇÃO

1. Avaliação Inicial:
Avaliação diagnóstica: prova individual sobre o conteúdo básico da disciplina, cujo objetivo é sondar o nível de
conhecimento dos alunos a respeito do assunto e adequar o plano de ensino de acordo com esse perfil.
2. Avaliações Intermediárias:
Avaliação 1 (A1): Prova individual (60%) + Atividades em sala (30%) + Frequência (10%);
Avaliação 2 (A2): Trabalho em equipes/seminário (60%) +Atividades em sala (30%) + Frequência (10%).
3. Avaliação Final:
Avaliação 3 (A3): Prova individual (60%) + Atividades em sala (30%) + Frequência (10%);
4. Média Final (MF): Média aritmética das 3 avaliações realizadas (A1 + A2 + A3)/3.
5. Observações: 
 Serão considerados APROVADOS os alunos que obtiverem MF ≥ 5,0 e Frequência ≥ 75%;
 Serão considerados REPROVADOS os alunos que obtiverem MF < 5,0 ou Frequência < 75%;
 Terão direito à Prova Substitutiva no final do semestre os alunos que, por algum motivo, tenham perdido
alguma das avaliações intermediárias;
 Terão direito à Prova de Recuperação no final do semestre os alunos que obtiverem MF < 5,0;
 Terão direito à Compensação de Ausência no final do semestre os alunos que excederem os 75% de frequência
por motivos devidamente comprovados e deferidos pelo Professor Orientador de Área.

VII - BIBLIOGRAFIA

BÁSICA:
CAIXETA FILHO, José V.; MARTINS, Ricardo S. Gestão logística do transporte de cargas. São Paulo: 

Atlas, 2009.                                                                                                                                
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DONATO, Vitório. Introdução à logística: o perfil profissional. São Paulo: Ciência Moderna, 2010. 

SALGADO, Tarcisio Tito. Logística: práticas, técnicas e processos. São Paulo: SENAC, 2014.
COMPLEMENTAR:
BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física. 

São Paulo: Atlas, 2014.                                                                                                                                         
CAXITO, Fabiano. Logística: um enfoque prático. São Paulo: Saraiva, 2014.                                
CHIAVENATO, Idalberto. Administração de materiais: uma abordagem introdutória. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005.                
NOVAES, Antonio G. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
OLIVO, Rodolfo L. F. Logística na cadeia de suprimentos: técnicas, ferramentas e conceitos. São Paulo: 

Saint Paul, 2013.

VIII - CRONOGRAMA DE AULAS

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE/ESTRATÉGIA

1 e 2

Apresentação:  professor  e  alunos;
Apresentação  da  disciplina  (conteúdo,
metodologia,  formas  de  avaliação,
bibliografia  e  limite  de  faltas);
Elaboração  do  contrato/acordo
pedagógico.

Exposição  dialogada;  Avaliação  diagnóstica  (oral  ou
escrita).

3 e 4 Logística: introdução, conceitos, origem e
evolução histórica.

Aula  expositiva  com uso de datashow e slides.  Vídeo:
“Evolução da Logística”.

5 e 6 Atividades  primárias  X  Atividades
secundárias ou de apoio.

Estudo  de  casos  em  grupos,  seguido  de  exposição  e
debate.

7 e 8 Conceito  de  Cadeia  Logística  e  Supply
Chain Management.

Aula  expositiva  com uso  de  datashow e  slides.Novaes
(2014, cap. 2).

9 e 10 Organizações: conceitos e características.
Empresas públicas X Empresas privadas

Pesquisa em grupos para fixação de conceitos. 

11 e 12
Classificação das  organizações e  setores
produtivos:  comerciais,  industriais  e
prestadoras de serviços.

Discussão do vídeo: “Mega fábricas Coca Cola”.

13 e 14
Conceito de produto; Bens X Serviços.

Aula  expositiva  com uso de datashow e  slides.  Ballou
(2014,  cap.  5). Exercícios  sobre  classificação  de
produtos.

15 e 16
Gestão de compras.

Aula  expositiva  com uso  de  datashow  e  slides.Caxito
(2014, cap. 8).

17 e 18 Seleção  de  fornecedores  em  empresas
públicas e privadas.

Pesquisa no laboratório de informática (Lei 8.666/1993).

19 e 20 Previsão  de  demanda:  conceitos  e
importância.

Aula expositiva com uso de datashow e slides. Novaes
(2007, cap. 5).

21 e 22 Principais  métodos  de  previsão  de
demanda.

Exercícios  individuais  sobre  os  diferentes  métodos
existentes.

23 e 24 Armazenagem:  conceito,  utilização  e
custo.

Aula  expositiva  com uso de datashow e  slides.  Caxito
(2014, cap. 6).

25 e 26
Armazenagem: tipos de armazéns. Vídeo: “Operações de CD da John Deere em Campinas”.

27 e 28
Armazenagem: estruturas existentes. Exposição dialogada.Vídeo: “Transelevador Infraero”.

29 e 30 Conceito de Operador Logístico. Revisão Pesquisa  em grupos  para  fixação  do  conceito.  Novaes
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do conteúdo para a primeira avaliação. (2007, cap. 9).

31 e 32
Primeira avaliação. Prova escrita (aulas 1 a 5).

33 e 34
Atividades  internas  do  armazém:
recebimento, conferência, movimentação,
armazenagem, separação e expedição de
materiais.

Correção e vista de prova.
Trabalho  em  equipes:desenho  do  fluxograma  do
armazém.

35 e 36 Gestão  do  armazém:  sistema  de
endereçamento e localização de materiais.

Elaboração de um sistema de endereçamento de cargas.

37 e 38 Equipamentos  de  movimentação  e
controle de materiais.

Exibição  de  vídeos  sobre  estruturas  e  sistemas  de
armazenagem e movimentação de materiais.

39 e 40
Arranjo físico ou layout do armazém.

Exercício  em  grupos,  seguido  de  apresentação  de
soluções.

41 e 42 Gestão  de  materiais:  conceitos  e
classificação.

Aula  expositiva  com uso  de  datashow  e  slides.Ballou
(2014, cap. 3).

43 e 44 Gestão  de  materiais:  conceitos  e
classificação.

Exercícios de fixação.

45 e 46
Classificação ABC de materiais. Exercícios para fixação de conceitos (Excel).

47 e 48 Gestão  de  estoques:  conceitos  e
importância.

Aula  expositiva  com  uso  de  datashow,  slides  e
imagens.Caxito (2014, cap. 7).

49 e 50
Classificação dos estoques.

Estudo  de  casos  em  grupos,  seguido  de  exposição  e
debate.

51 e 52
19/09

Elaboração  de  planilhas  de  controle  de
estoque.

Aula prática no laboratório de informática – Excel.

53 e 54
Reposição dos estoques.

Exercícios  individuais  sobre  Estoque  de  Segurança  e
Ponto de reposição.

55 e 56
Lote Econômico de Compras – LEC. Exercícios individuais para fixação do conceito.

57 e 58 Conceitos  de  Cobertura  e  Giro  de
estoque.

Aula expositiva com uso de datashow, slides e exercícios
de fixação.

59 e 60
Acuracidade dos estoques.

Aula expositiva com uso de datashow, slides e exercícios
de fixação.

61 e 62
Segunda avaliação. Seminário em grupos.

63 e 64 Método de  avaliação  do  estoque:  PEPS
ou FIFO.

Exercício individual com correção no quadro.

65 e 66 Método de avaliação do estoque:  UEPS
ou LIFO.

Exercício individual com correção no quadro.

67 e 68 Método de avaliação do estoque: PMP ou
CMP. 

Exercício individual com correção no quadro.

69 e 70 Ciclo  do  pedido:  processamento,
separação e embalagem.

Aula expositiva e dialogada com uso de datashow, slides
e imagens.Ballou (2014, cap. 4). Exercícios de fixação.

71 e 72 Transportes:  importância,  evolução,
características, estruturas e custos.

Aula  expositiva  com uso  de  datashow  e  slides.Caxito
(2014, cap. 9).

73 e 74 Modais  rodoviário,  ferroviário,  aéreo,
dutoviário e hidroviário.

Aula  expositiva  com uso de datashow e  slides.  Caxito
(2014, cap. 9).

75 e 76
Avaliação final. Prova individual.

77 e 78 Avaliação de recuperação e compensação
de ausência.

Correção e vista de prova; Trabalho + prova individual.
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79 e 80

Fechamento do semestre. Encerramento da disciplina e entrega das notas.

Assinatura do(s)docentes(s) Assinatura POA Assinatura da Orientadora
Pedagógica

PAULA REGINA DA COSTA JONATHAN PAULO FIORI ANA REGINA PINHEIRO
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