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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 

 

TECNOLOGIA APLICADA À LOGÍSTICA 

 

8 / II 40h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

NOITE 

    

I - EMENTA 

Abordagem dos conceitos gerais: dados, conhecimento, informação e processo da tecnologia da 

informação e comunicação (TIC). Fundamentos de sistemas e tecnologias de informação. Gestão 

estratégica da informação. A TIC e suas aplicações na Logística. Características, arquitetura e aspectos 

tecnológicos envolvidos no e-commerce e e-business. Os equipamentos e outras tecnologias aplicadas a 

área de Logística. 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

1. Proporcionar conhecimento sobre os 

diversos tipos de sistemas de informação; 

2. Correlacionar os sistemas de informações de 

acordo com as necessidades e as limitações 

da estrutura organizacional; 

3. Compreender os aspectos a serem 

considerados no processo de análise de 

sistemas de informação; 

4. Identificar novas tecnologias na área de 

logística. 

1. Identificar os diferentes sistemas 

informatizados de registro e 

acompanhamento dos processos 

logísticos e organizacionais; 

2. Utilizar programas e sistemas internos 

aplicados às diferentes atividades 

logísticas: movimentação, 

armazenagem, expedição, transporte 

etc.; 

3. Coletar informações para acompanhar a 

eficiência das atividades e setores 

empresariais; 



 

 

 

 

 

  

 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

Prefeito Antônio da Costa Santos 

4. Selecionar novas tecnologias para 

auxiliar na tomada de decisão na área de 

logística.  

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

Conceitos fundamentais da tecnologia da informação; Fundamentos dos sistemas de informação nas 

empresas; Aplicações empresariais: ERP, WMS, TMS, códigos de barras, VMI, EDI, ECR, RFID, entre 

outras; Sistemas de e-commerce; Sistemas de e-business. 

    

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 

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 comp rometimento 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 

BÁSICA: 

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição 

física. São Paulo: Atlas, 2014. 

BANZATO, Eduardo. Tecnologia da informação aplicada à Logística. São Paulo: IMAM, 2005. 

OLIVO, Rodolfo L. F. Logística na cadeia de suprimentos: técnicas, ferramentas e conceitos. São 

Paulo: Saint Paul, 2013. 

  

COMPLEMENTAR: 

BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

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

NOVAES, Antônio G. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2007.  

 

VIII - CRONOGRAMA 

01-02 Apresentação: professor e alunos; Apresentação da disciplina (conteúdo, metodologia, 

formas de avaliação, bibliografia e limite de faltas). 

03-04 Introdução ao conceito de tecnologia e seus impactos na sociedade. 

05-06 Importância das tecnologias para o ser humano. 

07-08 Evolução histórica das tecnologias aplicadas às atividades de produção e transporte. 
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09-10 Fundamentos dos Sistemas de Informação (SI) e das Tecnologias da Informação (TI). 

11-12 Sistemas de informações logísticas. 

13-14 Primeira atividade diagnóstica. 

15-16 Sistemas de informações logísticas. 

17-18 Sistemas de negócio: ERP, MRP I e MRP II. 

19-20 Sistemas de controle logístico: WMS e TMS. 

21-22 TI aplicada à Logística: EDI e código de barras. 

23-24 Segunda atividade diagnóstica 

25-26 TI aplicada à Logística: RFID (Rádio frequência). 

27-28 TI aplicada à Logística: VMI, EDI e ECR. 

29-30 
Outras tecnologias aplicadas à Logística: produção, armazenagem, picking, controle de 

estoques, expedição, transporte e distribuição. 

31-32 E-commerce e e-business.  

33-34 Tendências sobre o uso das tecnologias na Logística. 

35-36 Terceira avaliação. 

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

39-40 Fechamento do semestre. 
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Assinatura do(s) docente(s): 
Assinatura do(a) Professor(a) 
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