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PLANO DE ENSINO 

 

CURSO: TÉCNICO DE LOGÍSTICA 

PROFESSOR(a): 

 

PAULA REGINA DA COSTA 

 

ANO/ 

SEMESTRE 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

TURMA/ 

MÓDULO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

PREVISTA 

2020/ 1º 

 

TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO I 

 

8 / II 40h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

NOITE 

    

I - EMENTA 

Estudo sobre o desenvolvimento econômico e o transporte.  A geografia brasileira, a infraestrutura dos 

estados, municípios e suas vias de transportes. As infraestruturas dos sistemas de transportes. Os modais 

de transportes e suas características.  Sistemas Intermodal e multimodal no planejamento do transporte. 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

Identificar a importância dos transportes no 

desenvolvimento econômico e o seu papel na 

logística; 

Avaliar a infraestrutura dos sistemas de transporte 

do país; 

Mapear a situação atual da infraestrutura de 

transportes e os desafios para a logística; 

Selecionar o modal de transporte adequado às 
características e especificidades da carga. 

Identificar a situação atual da infraestrutura de 
transportes no país e os desafios para a 
logística; 

Classificar a carga transportada conforme a 
sua natureza; 

Identificar e diferenciar os modais de 
transportes de acordo com suas características 
específicas; 

Identificar as variáveis de decisão na escolha 
do modal de transporte conforme a 
necessidade; 
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Conhecer a legislação, processos de 
embarque, desembarque e a documentação 
utilizada no transporte de produtos diversos.  

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

O desenvolvimento econômico e o transporte; 

Histórico e importância do transporte; 

Transporte de cargas e de passageiros; 

Infraestrutura de transportes no Brasil; 

Sistemas e modais de transporte: características, vantagens e desvantagens; 

Transporte Multimodal e Intermodal; 

Panorama do transporte de cargas no Brasil; 

Tendências sobre o transporte de cargas no Brasil e no mundo. 

 

    

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 

 1. Avaliação Inicial: 

Avaliação diagnóstica: prova individual sobre o conteúdo básico da disciplina, cujo objetivo é sondar o 

nível de conhecimento dos alunos a respeito do assunto e adequar o plano de ensino de acordo com esse 

perfil. 

2. Avaliações Intermediárias: 

Avaliação 1 (A1): Prova individual (60%) + Atividades em sala (30%) + Frequência (10%); 
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Avaliação 2 (A2): Seminário (60%) + Atividades em sala (30%) + Frequência (10%). 

3. Avaliação Final: 

Avaliação 3 (A3): Prova individual (60%) + Atividades em sala (30%) + Frequência (10%); 

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

5. Observações: 

·  Serão considerados APROVADOS os alunos que obtiverem MF ≥ 5,0 e Frequência 

≥ 75%; 

·  Serão considerados REPROVADOS os alunos que obtiverem MF < 5,0 ou Frequência < 75%; 

·  Terão direito à Prova Substitutiva no final do semestre os alunos que, por algum motivo, tenham 

perdido alguma das avaliações intermediárias; 

·  Terão direito à Prova de Recuperação no final do semestre os alunos que obtiverem MF < 5,0; 

·  Terão direito à Compensação de Ausência no final do semestre os alunos que excederem os 75% de 

frequência por motivos devidamente comprovados e deferidos pelo Professor Orientador de Área. 

 

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: 

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

2007.  

 

VIII - CRONOGRAMA 

01 
Apresentação: professor e alunos; Apresentação da disciplina (conteúdo, metodologia, 
formas de avaliação, bibliografia e limite de faltas); Transporte: conceitos e importância. 

02 
Apresentação: professor e alunos; Apresentação da disciplina (conteúdo, metodologia, 
formas de avaliação, bibliografia e limite de faltas); Transporte: conceitos e importância. 

03 O desenvolvimento econômico e o transporte. 

04 O desenvolvimento econômico e o transporte. 

05 O desenvolvimento econômico e o transporte. 
06 O desenvolvimento econômico e o transporte. 
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07 Histórico, evolução e importância do transporte. 

08 Histórico, evolução e importância do transporte. 

09 Histórico, evolução e importância do transporte. 

10 Histórico, evolução e importância do transporte. 

11 Transporte de cargas e de passageiros. 

12 Transporte de cargas e de passageiros. 
13 Primeira avaliação. 

14 Primeira avaliação. 

15 Infraestrutura de transportes no Brasil: Aéreo e Terrestre. 

16 Infraestrutura de transportes no Brasil: Aéreo e Terrestre. 

17 
Infraestrutura de transportes no Brasil: Aquaviário (navegações de longo curso, interior e 
cabotagem). 

18 
Infraestrutura de transportes no Brasil: Aquaviário (navegações de longo curso, interior e 
cabotagem). 

19 
Sistemas e modais de transporte: características, vantagens e desvantagens (Modal 
Rodoviário). 

20 
Sistemas e modais de transporte: características, vantagens e desvantagens (Modal 
Rodoviário). 

21 Modais Ferroviário e Dutoviário, marítimo, fluvial e lacustre. 

22 Modais Ferroviário e Dutoviário, marítimo, fluvial e lacustre. 

23 Modais Ferroviário e Dutoviário, marítimo, fluvial e lacustre. 

24 Modais Ferroviário e Dutoviário, marítimo, fluvial e lacustre. 

25 Segunda avaliação. 

26 Segunda avaliação. 

27 Modal Aéreo e outros modais. 

28 Modal Aéreo e outros modais. 
29 Modal Aéreo e outros modais. 

30 Modal Aéreo e outros modais. 

31 Transporte Multimodal e Intermodal 

32 Transporte Multimodal e Intermodal 

33 
Panorama do transporte de cargas no Brasil. Tendências sobre o transporte de cargas no 
Brasil e no mundo. 

34 
Panorama do transporte de cargas no Brasil. Tendências sobre o transporte de cargas no 
Brasil e no mundo. 

35 Terceira avaliação. 

36 Terceira avaliação. 

37 Avaliações substitutivas, recuperação e compensação de ausência. 

38 Avaliações substitutivas, recuperação e compensação de ausência. 

39 Fechamento do semestre. 

40 Fechamento do semestre. 
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