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ANO/ 
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CARGA 

HORÁRIA 
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PREVISTA 

2020/ 1º 

 

PRÁTICAS LOGÍSTICAS III 

 

7 / III 40h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

NOITE 

    

I - EMENTA 

Aplicação prática dos conhecimentos desenvolvidos ao longo do módulo III, de forma crítica e 

abrangente, com auxílio de material específico, softwares e ambiente próprio. 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

Conhecer as principais ferramentas utilizadas nas 

operações logísticas no cotidiano das empresas; 

demonstrar cooperação e trabalho em equipe na 

solução dos problemas propostos; comunicar ideias 

de forma clara e objetiva; utilizar adequadamente as 

ferramentas, instrumentos e equipamentos 

colocados à sua disposição. 

Desenvolver melhores práticas na Cadeia de 

Suprimentos.; Aplicar e sugerir soluções na 

área de Logística. Analisar novas opções de 

melhoria da Logística no planejamento do 

fluxo de materiais. 

 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

1. Conteúdos Conceituais: Aplicar, na prática, os conhecimentos desenvolvidos ao longo do módulo I, 

de forma crítica e abrangente; entender a importância das tecnologias (softwares e sistemas 

operacionais) na busca de soluções para problemas cotidianos nas organizações. 

2. Conteúdos Procedimentais: Simular operações logísticas que ocorrem nas organizações; elaborar 

planilhas de controle utilizando softwares específicos ou Excel; organizar visitas técnicas junto a 

empresas parceiras e palestras com profissionais da área; participar de eventos externos (cursos, 

palestras, feiras, exposições, etc.), 

sempre que possível; 
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3. Conteúdos Atitudinais: Respeitar o ambiente de aula, nos moldes de um ambiente corporativo; 

Colaborar no processo de ensino aprendizagem, trazendo exemplos práticos vivenciados; Perceber a 

importância do conteúdo discutido, ao desenvolvimento pessoal e profissional; Ter iniciativa para 

efetuar pesquisas em diferentes fontes, visando ampliar os conhecimentos; Demonstrar 

posicionamento crítico em questões de conflito de interesses, de forma ponderada e construtiva; 

Entender e aplicar, nas ações diárias, os conceitos de ética e de responsabilidade social/coletiva. 

    

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Exposição do conteúdo por meio de atividades que facilitem e estimulem a aprendizagem, buscando a 

interação entre os alunos e destes com o professor; Análise e interpretação de textos e artigos, 

seminários; Aulas expositivas; Leitura sistematizada e dirigida por textos; Debates e discussão de 

Estudos de Casos; Exercícios em sala de aula; Filmes/Vídeos técnicos; Apresentação de trabalho e 

pesquisas realizada pelos alunos, desenvolvendo a capacidade de se expressar publicamente. 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Lousa, Notebook, Data Show, Internet, Biblioteca, Laboratórios, Revistas/ Artigos selecionados em 

fontes confiáveis referentes ao conteúdo das aulas. 

 

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: 

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) 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
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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.  
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VIII - CRONOGRAMA 

01-02 
Apresentação dos alunos, do professor e da 

disciplina. 

03-04 Avaliação diagnóstica. 

05-06 Estudo de Caso: Verticalização automatizada do armazém. 

07-08 Logística empresarial em momentos de crise econômica. 

09-10 Armazenagem x Estoques. 

11-12 Palestra. 

13-14 Primeira Atividade Diagnostica 

15-16 Acondicionamento de cargas. 

17-18 Acondicionamento de cargas. 

19-20 Classificação ABC e XYZ. 

21-22 Segunda Atividade Diagnostica 

23-24 Transporte Rodoviário. 

25-26 Sistema de Gestão – WMS. 

27-28 Qualidade. 

29-30 Logística como diferencial competitivo. 

31-32 Cadastramento de fornecedores 

33-34 Cadastramento de produtos 

35-36 Terceira Atividade Diagnostica 

37-38 Aplicação de avaliação substitutiva /recuperação/ compensação de ausências. 

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 
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