
 

 

 

 

 

  

 

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 

 

PRÁTICAS LOGÍSTICAS II 

 

8 / II 40h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

NOITE 

    

I - EMENTA 

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

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

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

1. Correlacionar o conteúdo abordado, 

definindo soluções para a situação-problema 

identificada ou proposta; 

2. Conhecer as principais ferramentas 

utilizadas nas operações logísticas no 

cotidiano das empresas; 

3. Desenvolver e planejar a construção de 

maquetes; 

4. Aplicar e sugerir soluções na área de 

armazenagem e movimentação; 

5. Analisar a importância da Logística no 

planejamento do layout nas empresas. 

1. Demonstrar cooperação e trabalho em 

equipe na solução dos problemas 

propostos; 

2. Comunicar ideias de forma clara e 

objetiva; 

3. Demonstrar organização no 

desenvolvimento das atividades; 

4. Utilizar adequadamente todas as 

ferramentas, instrumentos e 

equipamentos colocados à sua 

disposição. 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

Aplicações práticas da logística em sala de aula e em ambientes controlados; Exercícios em 

laboratórios com auxílio de softwares; Estudos de casos; Projetos Interdisciplinares; Visitas técnicas 

programadas. 
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IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas, por meio de atividades que facilitem e estimulem a aprendizagem, 

buscando a interação entre os alunos e destes com o professor; Leitura, análise e interpretação de 

textos e artigos; Debates e discussão de Estudos de Casos e/ou situações do cotidiano das 

organizações; Atividades em sala de aula, em equipes (montagem de maquetes sobre atividades e 

operações logísticas); Seminários de pesquisas realizadas pelos alunos, desenvolvendo a capacidade 

de expressar publicamente; Visitas técnicas; Apresentação de vídeos relacionados aos temas em 

estudo. 

 

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; 

Materiais diversos de artesanato para a confecção das maquetes; Laboratório de Logística/Elétrica. 

 

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) 

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

ponderações.   

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
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Recuperação: Avaliação objetiva e discursiva: prova individual aos alunos que não alcançaram a 

média, abordando todos os conteúdos tratados na disciplina. 

 

VII - BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

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

Porto Alegre: Bookman, 2006. 

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

Paulo: Atlas, 2009. 

DIAS, Marco Aurélio P. Logística, transporte e infraestrutura - armazenagem, operador 

logístico, gestão via TI e multimodal. São Paulo: Atlas, 2012. 

  

COMPLEMENTAR: 

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

DAVID, P.; STEWARD, R. Logística internacional. 2. ed. São Paulo: Cengage, 2010. 

DONATO, Vitório. Introdução à logística: o perfil profissional. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2010. 

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

Paulo: Atlas, 2005. 

LEITE, P. R. Logística reversa - meio ambiente e competitividade. 2. ed. São Paulo: Pearson, 

2009. 

SALGADO, Tarcisio Tito. Logística: práticas, técnicas e processos. São Paulo: SENAC, 2014. 

 

VIII - CRONOGRAMA 

01-02 
Apresentação dos alunos, do professor e da disciplina; Levantamento das expectativas 

individuais em relação ao curso e à disciplina. 

03-04 
Início do projeto de construção das maquetes sobre “Estruturas logísticas em diferentes 

modais de transporte”. 

05-06 
Desenvolvimento do trabalho: Estrutura logística em diferentes modais de transporte (Parte 

1 - Introdução). 

07-08 
Desenvolvimento do trabalho: Estrutura logística em diferentes modais de transporte (Parte 

2 - Desenvolvimento). 

09-10 
Desenvolvimento do trabalho: Estrutura logística em diferentes modais de transporte (Parte 

3 - Finalização e ajustes). 

11-12 
Desenvolvimento do trabalho: Estrutura logística em diferentes modais de transporte (Parte 

4 - Entrega). 

13-14 Primeira atividade diagnóstica 

15-16 Maquetes. 

17-18 Processos logísticos inbound. 

19-20 Início da construção das Maquetes. 
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21-22 Continuação da construção das Maquetes. 

23-34 Continuação da construção das Maquetes. 

25-26 Continuação da construção das Maquetes. 

27-28 Segunda atividade diagnóstica 

29-30 Realização das melhorias propostas nas maquetes. 

31-32 Realização dos últimos ajustes nas maquetes. 

33-34 Finalização das maquetes. 

35-36 Terceira atividade diagnóstica. 

37-38 Avaliações substitutivas, recuperação e compensação de ausência. 

39-40 Fechamento da disciplina. 

 

 

 

 

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

Orientador(a) de Área: 

Assinatura da Orientadora 

Pedagógica: 
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