
 

 

 

 

 

  

 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

Prefeito Antônio da Costa Santos 

PLANO DE ENSINO 

 

CURSO: TÉCNICO DE LOGÍSTICA 

PROFESSOR(a): 

 

LEANDRO MARTINS DA SILVA 

 

ANO/ 

SEMESTRE 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

TURMA/ 

MÓDULO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

PREVISTA 

2020/ 1º 

 

CUSTOS LOGÍSTICOS 

 

7 / III 40h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

NOITE 

    

I - EMENTA 

Conceitos e princípios de custos. Formação de preços. Sistemas de custos. Métodos de avaliação do 

estoque PEPS, UEPS, MÉDIO. Custos para a tomada de decisão. Custos associados aos processos 

logísticos (custos de pedidos, armazenagem, transportes, etc.). Impacto dos tributos nos custos 

logísticos. 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

1. Correlacionar os conceitos e princípios da 

contabilidade de custos de suas aplicações nos 

processos logísticos; 

2. Organizar os processos de informação e 

classificação dos dados referentes aos custos 

logísticos; 

3. Correlacionar os procedimentos de controles 

internos de custos com os processos operacionais 

da organização; 

4.      Classificar as informações dos custos para 

subsidiar a tomada de decisão. 

1. Aplicar os conceitos e princípios de custos 

na logística; 

2. Reconhecer os custos no processo logístico; 

3. Detectar as oportunidades para a redução 

dos custos logísticos; 

4. Distinguir os métodos de custeio de acordo 

com as políticas organizacionais; 

5. Identificar os indicadores de desempenho 

logísticos.  

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 
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Conceitos de custos. Formação de preços. Sistemas de custos. Métodos de avaliação de estoques: 

PEPS, UEPS, CUSTO MÉDIO. Custos logísticos: custo de armazenagem e movimentação, custos dos 

transportes, custos de pedidos, entre outros. Custos para a tomada de decisão. Tributos na composição 

dos custos logísticos. 

    

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Aulas expositivas e exercícios para a fixação dos conteúdos abordados. Atividades e estudos de caso, 

individuais e em grupos, estimulando o processo decisório. Debates e discussões em sala de aula, 

visando aguçar o senso crítico. Análise e interpretação de textos e artigos, propiciando aprofundamento 

em assuntos relativos a disciplina. Filmes, vídeos técnicos e palestras como formas de complementar 

os conhecimentos adquiridos. Pesquisa e apresentação de trabalhos em equipes, desenvolvendo a 

capacidade de se expressar em público. 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Notebook. Projetor. Caixa de Som. Quadro/Lousa. Canetas e/ou giz. Materiais impressos. Livros, 

revistas e artigos pertinentes. Laboratório de informática e Internet. 

 

VI - AVALIAÇÃO 

Sistema de Avaliação Cumulativo (inciso V do art. 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional). 

1º Instrumento de Avaliação:                                                                                                   

Apresentação dos resultados alcançados no desenvolvimento do projeto prático, será efetuado em três 

momentos durantes o semestre. 

Peso: 30% - (0 a 10) 

2º Instrumento de Avaliação: 

A entrega das atividades com o objetivo de acompanhar o comprometimento do aluno com as tarefas 

solicitadas no processo de ensino, enquanto a participação enfatiza na interação entre aluno e o 

conteúdo aplicado em aula bem como seu nível de argumentação, e a frequência foca no grau de 

compromisso do aluno com o curso, a instituição e sua busca pelo conhecimento. 

Peso: 40% - (0 a 10) 

3º Instrumento de Avaliação: 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
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Apresentação dos resultados alcançados no projeto prático com objetivo de avaliar o nível da 

apresentação; qualidade do conteúdo pesquisado; o domínio sobre o tema. 

Peso: 30% - (0 a 10) 

Média Final (MF): soma dos resultados dos 3 instrumentos de avaliação obtidos conforme suas 

ponderações.   

Recuperação: Avaliação objetiva e discursiva: prova individual aos alunos que não alcançaram a 

média, abordando todos os conteúdos tratados na disciplina.  

 

VII - BIBLIOGRAFIA 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2006. 

CASTIGLIONI, José A. de Mattos. Logística operacional: guia prático. 3. ed. São Paulo: Editora 

Érica, 2013. 

CASTIGLIONI, José A. de Mattos; NASCIMENTO, Francisco Carlos. Custos de processos 

logísticos.1. ed. São Paulo: Érica, 2014. 

CAXITO, Fabiano. Logística: um enfoque prático. São Paulo: Saraiva, 2014. 

FARIA, Ana Cristina; COSTA, Maria de Fátima Gameiro. Gestão de custos logísticos. 1. ed. São 

Paulo: Atlas, 2015. 

 

VIII - CRONOGRAMA 

01-02 
Apresentação da disciplina: conteúdo, metodologia, formas de avaliação, bibliografia e 

limite de faltas. Acordo pedagógico. Apresentação do projeto de aulas. 

03-04 Conceitos e princípios de custos. 

05-06 Composição dos custos logísticos. 

07-08 Custos com estoque. 

09-10 Custos com a formação de estoque. 

11-12 Atividades e revisão de conteúdo. 

13-14 1ª Atividade diagnóstica. 

15-16 Custos dos processamentos dos pedidos / aquisição. 

17-18 Custos de armazenagem. 

19-20 Custos operacionais do armazém. 

21-22 Custo total. 

23-24 Atividades e revisão de conteúdo. 

25-26 2ª Atividade diagnóstica. 

27-28 Custos de transporte. 
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29-30 Custos relacionados ao transporte. 

31-32 Estudos relativos à Gestão Estratégica dos Custos Logísticos. 

33-34 Atividades e revisão de conteúdo. 

35-36 3ª Atividade Diagnóstica. 

37-38 Recuperação.  

39-40 Encerramento da disciplina. 

 

Assinatura do(s) docente(s): 
Assinatura do(a) Professor(a) 

Orientador(a) de Área: 

Assinatura da Orientadora 

Pedagógica: 
 

 

LEANDRO MARTINS DA SILVA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JONATHAN PAULO FIORI 
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