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I - EMENTA

Apresentação dos elementos básicos da logística empresarial e específicos de hotelaria.Abordar a gestão de

suprimentos, transporte e armazenagem de itens. Melhorar a operacionalidade da produção e da logística.

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

Organizar e classificar os itens presentes no estoque; armazenar e transportar itens de maneira correta de

modo a preservar sua função; planejar sistema de compra e definir estoque mínimo e máximo; otimizar as

operações de entrada e saída de itens e melhorias estruturais; otimizar operações de modo a reduzir custos; 

III – BASES TECNOLÓGICAS

1. A logística na empresa: O Conceito de Sistema Logístico; logística e a administração de materiais  2. A

função  logística  da  armazenagem:  finalidades  da  Armazenagem,  funções  da  armazenagem,  fatores  que

afetam  a  armazenagem,  princípios  básicos  de  armazenagem,  função  e  classificação  dos  armazéns  3.

Armazenamento de materiais:  Layout,  embalagem,  princípios de estocagem de materiais,  localização de

materiais,  classificação  e  Codificação  de  Materiais,  Inventário  físico  4.  Movimentação  de  materiais:

Introdução,  equipamentos  de  movimentação,  seleção  de  equipamentos.  5.  Distribuição  e  transporte:

características  dos  transportes,  as  principais  funções  do  departamento  de  transporte,  organização  para

distribuição 6. Dimensionamento e controle de estoque: funções e objetivos de estoque, classificação ABC,

previsão para estoques, controle de estoque, custos de estoque.

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO

Aulas teóricas e práticas em laboratório de informática: o conteúdo é inicialmente explicado em lousa e/ou

através do uso de umdata show. Em seguida,os alunos receberão atividades a serem desenvolvidas para

aplicação e fixação do conteúdo. As atividades são referentes a documentos, artigos, planilhas eletrônicas e

apresentações de slides.

V – RECURSOS NECESSÁRIOS
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Laboratório de informática; Computadores com acesso a Internet; Programas Office – Word, Excel, Power

Point; Internet e navegadores; Data Show; Lousa; Material impresso para execução individual de atividades.

VI - AVALIAÇÃO

1. Avaliação Diagnóstica:
No início do curso é feito um questionário verbal ou escrito (conforme a necessidade de cada turma) para

identificar o grau de conhecimento na utilização do microcomputador e também uma análise visual das ações

de  cada  aluno  perante  as  primeiras  atividades  práticas  para  identificar  com  mais  detalhes  o  grau  de

dificuldade na realização dessas atividades.

 2. Avaliação Formativa (durante o desenvolvimento das situações de aprendizagem):
No início de cada aula, todo o conteúdo visto na aula anterior é revisto, de forma a avaliar e fixar o conteúdo.

Ao  final  de  cada  bloco  de  conteúdo  é  aplicada  uma  avaliação  teórica-prática,  para  identificar  alguma

deficiência, tanto no aprendizado dos alunos, como na maneira de ensinar, permitindo dessa forma ajustes

necessários para aprimoramento.

Além dessa avaliação é contabilizado também o crescimento individual do aluno partindo do ponto em que

ele se encontrava no início do curso e comparando com o momento atual. Também é avaliada toda atividade

realizada  pelo  aluno,  ou  seja,  a  qualidade  do  trabalho,  a  dedicação,  a  arte  final,  o  término  ou  não  da

atividade.  Esse último item de avaliação junto com a avaliação teórica-prática determina se o aluno irá

precisar de reforço/recuperação ou não.

3. Avaliação Somativa (ao final do desenvolvimento durante o período):
O próprio aluno identifica sua aprendizagem e seu domínio entre tudo o que lhe foi fornecido e depois dessa

auto  avaliação,  será  identificado  o  que  houve  de  crescimento  e  desenvolvimento.  Caso  haja  alguma

deficiência  em  algum  conteúdo,  este  será  reforçado.  Esse  trabalho  junto  com  as  outras  avaliações

determinará uma nota final ao aluno.
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VIII – CRONOGRAMA DE AULAS

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE / ESTRATÉGIA

01

Apresentações pessoais (aluno, 
professor); Apresentação da disciplina 
(Conteúdo, metodologia, formas de 
avaliação, bibliografia e limite de faltas); 
leitura do manual do aluno.

Elaboração  do  Acordo  Pedagógico;
avaliação  diagnóstica.  Dinâmica  para
interação dos alunos. Introdução à Logística
Hoteleira.

02
Origem e Evolução Histórica da

Logística

Aula expositiva e dialogada. Vídeo: “A 
Origem e Evolução da Logística”, discussão 
em sala sobre o vídeo, espaço para os alunos
explicitarem suas análises, criticidade sobre 
o vídeo e a aula. 

03

Fundamentos e conceitos relacionados à 
Logística Hoteleira. Objetivo da logística,
resumo sobre o cenário logístico no 
Brasil.

Aula expositiva e dialogada. Vídeo: 
Problemas na logística brasileira. Atividade: 
tomar nota do que compreenderam do vídeo.
Debate em classe sobre o que foi anotado.

04
Atividades  primárias  x  atividades  de
apoio na hotelaria.

Pesquisa sobre o conteúdo no laboratório de
informática e/ou biblioteca.

05

Atividades  primárias  x  atividades  de
apoio na hotelaria.

Aula dialogada.  Debate em classe sobre a
pesquisa  realizada  na  aula  anterior. Vídeo:
Profissão Almoxarife, para corroborar com a
pesquisa.  Aula  dialogada  sobre  a
importância do almoxarifado nos hotéis.

06 Primeira Avaliação.

Avaliação  objetiva  e/ou  discursiva:  prova
individual  sobre  o  conteúdo  aplicado  com
objetivo  de  averiguar  a  assimilação  do
conteúdo pelo aluno.

07
Introdução  à  cadeia  de  suprimentos.
Conceito,  setores  produtivos,  modais  de
transporte, logística interna e externa. 

Correção  da  avaliação,  espaço  para  tirar
dúvidas  a  respeito  do  conteúdo  até  então
estudado. Aula expositiva e dialogada. 

08
Globalização eseus impactos nas 
atividades logísticas.

Aula expositiva e dialogada. Análise crítica de 
artigo sobre Globalização e a Logística 
Hoteleira.

09
Tendências Logísticas: logística reversa. 
Conceito, aplicações, importância.

Aula expositiva e dialogada. Vídeo: logística
reversa Ambev ou Coca-Cola. Atividade: 
Estudo de caso empresa Natura.

10
Tendências Logísticas: operadores 
logísticos. Conceito, aplicações, 
importância.

Correção da atividade da aula anterior. Aula 
expositiva e dialogada. Atividade: Estudo de
caso Faber Castel, Bosh e Intel.

11
Função  e  interdependência  da  logística
com  as  demais  áreas  (produção,
marketing, financeiro, recursos humanos)

Aula  expositiva  e  dialogada.  Atividade:
Questionário.
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12
Indústria 4.0 e sua relação com a logística
hoteleira.  Conceito,  importância,
impactos na cadeia logística.

Aula  expositiva  e  dialogada.  Vídeo:
Indústria 4.0. 

13 Modais de transporte
Transporte  ferroviário,  rodoviário,
dutoviário, aeroviário e hidroviário.

14 Continuação da aula anterior. Continuação da aula anterior.

15
Armazenagem:  tipos  de  materiais
existentes  nas  organizações  com  ênfase
em hotéis. Tipos de estoques. 

Aula  expositiva  e  dialogada.  Atividade  em
grupos.

16
Classificação  dos  materiais  no
almoxarifado dos hotéis.

Atividade sobre classificação ABC, XYZ. 

17
Layout de almoxarifado. Tipos de layout. 
Endereçamento de materiais no 
almoxarifado.

Desenhar um layout considerando o melhor 
fluxo dos materiais no almoxarifado dos hotéis.

18 3ª Avaliação.

Avaliação  objetiva  e/ou  discursiva:  em
duplas,  sem  consulta  sobre  o  conteúdo
aplicado  com  objetivo  de  averiguar  a
assimilação do conteúdo pelo aluno.

19 Encerramento da disciplina.
Correção e vista de provas. Divulgação das
notas finais.

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