
 

 

 

 

 

  

 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

Prefeito Antônio da Costa Santos 

PLANO DE ENSINO 

 

CURSO: TÉCNICO DE LOGÍSTICA 

PROFESSOR(a): 

 

JONATHAN PAULO FIORI 

 

ANO/ 

SEMESTRE 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

TURMA/ 

MÓDULO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

PREVISTA 

2020/ 1º 

 

SUPRIMENTOS E CADEIA DE 

ABASTECIMENTO II 

 

8 / II 40h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

NOITE 

    

I - EMENTA 

Avaliação e homologação de fornecedores. Relacionamento com fornecedores; Preço e custo em 

compras; Modalidades de compras; Técnicas de negociação; Aspectos estratégicos e o impacto das 

compras nas organizações. 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

Identificar e aplicar critérios técnicos para avaliação 

e homologação de fornecedores; Avaliar preços e 

custos de materiais e serviços; Entender as técnicas 

de negociação e identificar as atividades que 

ocorrem em vários estágios; Identificar as variações 

e tendências financeiras e econômicas que interfiram 

no processo de suprimento; Propiciar uma visão 

abrangente sobre a importância das compras como 

fator estratégico e como a aquisição de materiais 

impacta significativamente na lucratividade das 

empresas.  

Coletar informações detalhadas de potenciais 

fornecedores de produtos e serviços nacionais 

quantos estrangeiros; Conhecer os conceitos de 

Operadores Logísticos, em fornecimento 

global e outras tendências no gerenciamento da 

Cadeia de Suprimentos; Identificar o fluxo das 

atividades que compõem a Cadeia de 

Suprimentos e as estratégias para maximização 

do desempenho logístico; Utilizar técnicas que 

influenciam na atração, desenvolvimento e 

fidelização de fornecedores e na decisão da 

compra; Executar procedimentos internos de 

negociação e avaliação de preços e condições 
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de compras em conformidade com a política da 

organização.  

 

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; palestras 

com profissionais da área; participar de eventos externos (cursos, palestras, feiras, exposições, etc.), 

sempre que possível;                                                        

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 

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 

Avaliação 1 (A1): Trabalho de pesquisa (60%) + Atividades em sala (30%) + Frequência (10%).                                                                                                                                                                                                   

Avaliação 2 (A2): Prova individual (60%) + Atividades em sala (30%) + Frequência (10%).     

Avaliação 3 (A3): Seminário (60%) + Atividades em sala (30%) + Frequência (10%).                      

Média Final (MF): Média aritmética das 3 avaliações realizadas (A1 + A2 + A3) /3.   

Observações:                                                                                                                                                                       

Serão considerados APROVADOS os alunos que obtiverem MF ≥ 5,0 e/ou 
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Frequência ≥ 75%;                     Serão considerados REPROVADOS os alunos que 

obtiverem MF < 5,0 e/ou Frequência < 75%;                        Terão direito à Prova Substitutiva no 

final do semestre os alunos que, por algum motivo, tenham perdido alguma das avaliações.    

 

VII - BIBLIOGRAFIA 
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SALGADO, Tarcísio T. Logística: práticas, técnicas e processos. São Paulo: Senac, 2014.           

TAYLOR, David A. Logística na cadeia de suprimentos: uma perspectiva gerencial. São Paulo: 

Pearson, 2005. 

 

VIII - CRONOGRAMA 

01 
Apresentação da disciplina (conteúdo, metodologia, formas de avaliação, bibliografia e limite 

de faltas). 

02 Contratos de Compras e Serviços. 

03 Preparação para o dia do acolhimento. 

04 Palestra: Compras Públicas. 

05 Compras Privadas. 

06 Fornecedores: definições, tipos e critérios de seleção. 

07 Tomada de decisão: comprar ou produzir? Relacionamento com fornecedores. 

08 1ª avaliação. 

09 Avaliação e homologação de fornecedores.  

10 Condições de compra: prazos, frete e embalagens. 

11 Preço X Custo: controle e reajuste de preços. 

12 Técnicas de negociação de compras. 

13 Comprar na qualidade e quantidade correta. 

14 2ª Avaliação. 

15 Comércio Eletrônico. 

16 Aspectos estratégicos das compras. 

17 Impacto da gestão de compras nas organizações e cadeia logística. 

18 Verticalização X Horizontalização.  

19 3ª Avaliação. 

20 Recuperação e Fechamento de notas. 

21  

22  
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23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

 

 

 

 

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

Orientador(a) de Área: 

Assinatura da Orientadora 

Pedagógica: 
 

 

JONATHAN PAULO FIORI 
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