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1. CURSO DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA 

Objetivos do curso 

O surgimento da logística vem suprir as necessidades das empresas em viabilizarem 

o andamento de seus negócios. Portanto, dominar a logística é movimentar em 

qualquer sentido, o que for necessário para a sobrevivência, de seres e de negócios. 

Para atingir esse objetivo faz-se necessário a formação de profissionais capacitados, 

uma vez que há escassez de profissionais qualificados e cursos que por sua vez não 

atendem às necessidades de qualidade para o setor. O Curso de Tecnologia em 

Logística tem como finalidade desenvolver a consciência crítica e ética, o 

profissionalismo e a responsabilidade social dos futuros profissionais, a fim de se 

tornarem aptos a enfrentar as exigências de um novo mercado de trabalho. Formar 

profissionais com perfil voltado às novas estratégias, com visão sistêmica e 

polivalente, para atuar na área de Logística. Com base em uma consistente ênfase 

em ciências humanas e sociais, aliada ao conhecimento técnico especifico, o 

profissional estará capacitado a intervir no processo sócio-politico-econômico e 

consciente de suas responsabilidades, gerir as atividades em logística em empresas 

de várias áreas e em vários níveis organizacionais. 

 

Perfil do profissional a ser formado  

O programa do Curso de Tecnologia em Logística foi concebido para atender a 

demanda dos mercados nacionais e internacionais, suprindo as empresas que vêm 

procurando por profissionais que viabilizem o andamento dos negócios. Executar 

atividades logísticas é planejar, executar e gerir o fluxo de todos os recursos 

necessários para um processo de transformação – produtos e serviços. As 

disciplinas preparatórias para a capacitação do profissional técnico em logística 

envolvem desde os conceitos básicos até os mais avançados dentro do contexto, 

preparando o aluno para a demanda deste mercado. O profissional será preparado 

para detectar problemas da área, analisá-los, apresentar soluções, de forma 

responsável e ética, respeitando sociedade, colegas, ambiente, governantes, etc. 

Atividades que aproximarão os alunos das situações reais de trabalho, como 

estudos de caso, contatos com profissionais da área, visitas técnicas e vivências em 

ambientes industriais e de serviço. 

 

 



 

Campo de atuação 

O profissional de logística se faz necessário em todos os segmentos, todas as 

empresas, tanto para o segmento de serviços como para o de produtos, em 

empresas do setor público ou privado, em fábricas de pequeno, médio e grande 

porte. O curso de Tecnologia em Logística visa formar técnico superior no assunto 

com aptidões especificas para elaborar planejamentos logísticos, executar e gerir os 

fluxos dos recursos necessários para atividades que vão desde as mais 

operacionais até as atividades específicas de gestão em logística. 

 

Matriz curricular 
Deliberação CONSEP Nº 157/2012 

1° Período CH EVA 2° Período CH EVA 

Administração Geral 80  Administração de Materiais 80   

Economia e Mercado 40  Contabilidade e Custos Logistícos 80   

Fundamentos da Logística 80  Estatistica Aplicada 80   

Português: Leitura e Produção de Textos 80  Gestão de Pessoas 40   

Matematica Aplicada  40  Ingles Básico e Instrumental  40   

Metodologia Cientifica e Tecnológica 40  Sistemas de Programação e PCP 80 40 

Tecnologia da Informação aplicada à 
Logística 

40 40    

Sub total 400 40 Sub total 400 40 

3° Período CH EVA 4° Período CH EVA 

Administração da Produção I 80   Administração da Produção II 80   

Armazenagem 80   Distribuição Física 80   

Empreendedorismo 40   Embalagem  80   

Espanhol Básico e Instrumental  40   Ética e Responsabilidade Social  40 40 

Estratégias de Produção e Logística 80 40 Logística Internacional  80   

Gestão da Qualidade e Ambiental 80   Logística Reversa 40 40 

      

Sub total 400 40 Sub total 400 80 

TG (Trabalho de Graduação)  160 

AACC 80 

EVA: Espaço Virtual de Aprendizagem 

(aulas de 50' calculadas em h) 1600 1333 

Eva (h) – Espaço Virtual de 
Aprendizagem 

 200 

TOTAL GERAL (h)  1773 

 
 

1.1 Quadro de professores do Curso  
1.2  

Nome Completo Situação funcional Titulação 

Adriana Milharezi Abud 
lattes.cnpq.br/1572708242120027 

Professor Assistente II Mestre 

Alice Pereira Prado 
lattes.cnpq.br/6854061868934352 

Professor Colaborador Mestre 

http://lattes.cnpq.br/1572708242120027
http://lattes.cnpq.br/6854061868934352


 

Drauzio Antonio Rezende Junior 
lattes.cnpq.br/0491046264197788 

Professor Assistente II Mestre 

Francisco de Assis Coelho 
lattes.cnpq.br/4617136011774424 

Professor Assistente II Mestre 

Julio Cesar Gonçalves 
lattes.cnpq.br/0943985840643968 

Professor Assistente II Mestre 

Márcia Regina de Oliveira 
lattes.cnpq.br/0685415912542015 

Professor Auxiliar I Mestre 

Marcio da Silveira Luz 
lattes.cnpq.br/3071105061368140 

Professor Assistente III Doutor 

Miroslava Hamzagic 
lattes.cnpq.br/3375668037786148 

Professor Assistente III Doutor 

Romária Pinheiro da Silva 
lattes.cnpq.br/7475356948190211 

Professor Colaborador Mestre 

Rosana Giovanni Pires Clemente 
lattes.cnpq.br/3727146143807685 

Professor Assistente II Mestre 

Vilma da Silva Santos 
lattes.cnpq.br/6496466088852231 

Professor Assistente II Mestre 

 

 
Ementário das disciplinas do Curso 

 

1º PERÍODO 
 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Carga Horária 80 H/a 
 
OBJETIVO: 

Desenvolver a capacidade de análise crítica dos contextos organizacionais, a partir 

do enfoque das principais teorias que fundamentam a prática da Administração de 

Negócios. Proporcionar uma visão história da evolução das escolas administrativas 

ao longo da evolução dos modelos organizacionais e da sociedade pré-industrial e 

pós-industrial. 

EMENTA: 

Apresentação da Disciplina; Evolução da Administração; Influências na 

Administração; Revolução Industrial; Habilidades do Administrador; Administração 

Científica; O Sistema Empresarial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administração. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 

CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

http://lattes.cnpq.br/0491046264197788
http://lattes.cnpq.br/4617136011774424
http://lattes.cnpq.br/0943985840643968
http://lattes.cnpq.br/0685415912542015
http://lattes.cnpq.br/3071105061368140
http://lattes.cnpq.br/3375668037786148
http://lattes.cnpq.br/7475356948190211
http://lattes.cnpq.br/3727146143807685
http://lattes.cnpq.br/6496466088852231


 

SILVA, R. Teorias da Administração. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 

MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administração. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 

CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2003. 

 
ECONOMIA E MERCADO 
Carga Horária 80 H/a 
 

OBJETIVO: 

Proporcionar aos acadêmicos uma noção geral sobre a economia desde sua 

concepção, passando pela evolução da ciência econômica e chegando a sua 

aplicação em uma economia de mercado. Possibilitar aos acadêmicos o 

conhecimento sobre a estrutura e a evolução da ciência Econômica. Possibilitar a 

compreensão básica do funcionamento do mercado. 

EMENTA: 

Concepções e definições sobre economia. Aspectos da evolução da ciência 

econômica. Teoria elementar do funcionamento do mercado. Teoria da produção. 

Teoria dos custos. Estruturas de mercado. Decisões econômicas e estratégias de 

negócios. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

JORGE, F. T.; SILVA, F. G. Economia aplicada à administração. 3. ed. São Paulo: 

Futura, 2001. 

MANKIW, N. G. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia. Rio 

de Janeiro: Campus, 1999. 

ROSSETTI, J. P. Introdução à economia. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

JORGE, F. T.; MOREIRA, J. O. C. Economia: notas introdutórias. São Paulo: Atlas, 

1990. 

FUNDAMENTOS DA LOGÍSTICA 



 

Carga Horária 80 H/a 
 
OBJETIVO: 

Prover ao aluno conhecimento sobre os princípios da prática da logística nos 

diversos setores. 

EMENTA: 

Conceitos utilizados em logística; Supply Chain; Cadeia de valor; Histórico da 

logística no Brasil e no mundo; Principais órgãos e instituições; Principais 

profissionais. Atividades logísticas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALLOU, R. Logística empresarial. São Paulo: Atlas, 2000. 

CHRISTOPHER, M. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: 
estratégias para a redução de custos e melhoria dos serviços. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2002. 

FLEURY, P. F. Logística empresarial: A perspectiva Brasil. São Paulo: Atlas, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, 
organização e logística empresarial. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

NOVAES, Antônio Galvão. Logística e Gerenciamento da Cadeia de distribuição: 
estratégia, operação e avaliação. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

BOWERSOX, D., CLOSS, D. J. Logística Empresarial: o processo de integração 
da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

LINGUA PORTUGUESA – LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 
Carga Horária 80 H/a 
 

OBJETIVO: 

Ler tendo em vista os diferentes objetivos de leitura. 

Empregar o nível culto da língua na modalidade escrita de gêneros acadêmicos e 

profissionais 

Desenvolver a produção de textos escritos específicos das áreas. 

EMENTA: 

Desenvolvimento das habilidades de diferentes estratégias de leitura.  



 

Aperfeiçoamento das técnicas de produção de diferentes textos acadêmicos e 

profissionais 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed. rev., ampl. e atual. 
conforme o novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS DE LEXICOGRAFIA. Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa. HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Sales (Editores). Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2009.  

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. 6. ed. Tradução Claudia Schilling. Porto 
Alegre: Artmed, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Vocabulário ortográfico da língua 
portuguesa. 5. ed. São Paulo: Global, 2009.Versão online disponível em: 
<http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23>.                                                                            

AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 3. ed. São 
Paulo: Publifolha, 2010. 

GRUPO DE ESTUDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA. Roteiro de Estudos em 
Português Instrumental: ênfase em leitura e produção de gêneros discursivos.  
Taubaté-SP: Universidade de Taubaté, IBH/GELP, 2012. v. II. 

MOTTA-ROTH, Desirée; HENDGES, Graciela Rabuske. Produção textual na 
universidade. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

 

MATEMÁTICA APLICADA 
Carga Horária 40 H/a 
 
OBJETIVO: 

Fornecer os recursos matemáticos necessários à formação de Tecnólogos em 

Gestão de Recursos Humanos em todas as suas especialidades. Desenvolver a 

capacidade de interpretação, raciocínio lógico e elaboração de soluções para 

problemas aplicados ao dia-a-dia utilizando os conceitos teóricos matemáticos. 

EMENTA: 

Conjuntos numéricos; Operações em R; Produtos notáveis; Fatoração; M.M.C. de 

dois ou mais números; Módulo ou valor absoluto. 

http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23


 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MEDEIROS, S., MEDEIROS, E., MEDEIROS, E. Matemática para os cursos de 
Economia, Administração e Ciências Contábeis. 5. ed., São Paulo: Atlas, 1999. 

MUROLO, A.; BONETTO, G. Matemática Aplicada à Administração, Economia e 
Contabilidade. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 

SILVA, F. C. M.: ABRÃO, M. Matemática Básica para Decisões Administrativas. 
São Paulo: Atlas, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

TAN, S. T. Matemática Aplicada à Administração e Economia. 5. ed. São Paulo: 
Pioneira, 2001. 

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
Carga Horária 40 H/a 
 
OBJETIVO: 

Levar o aluno a compreender o que é ciência e seus métodos. Desenvolver 

habilidades para elaborar projetos de pesquisa.Exercitar a utilização de técnicas de 

pesquisa. 

EMENTA: 

A disciplina de metodologia científica é de imprescindível valor na vida do 

acadêmico, elucida e instrui sobre os métodos de investigação e análise disponíveis 

para a obtenção de conhecimento estruturando o pensamento do estudante. 

Também apresenta orientações para a formatação dos trabalhos acadêmicos de 

acordo com as normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LAKATOS, E. M., MARCONI, M. de A. Metodologia científica. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 1991.   

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. revisada e ampliada. 
São Paulo: Cortez, 2002. 

VERA, A. A. Metodologia da pesquisa científica. Porto Alegre: Globo, 1976 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GALLIANO, A. G. O método científico: teoria e prática. São Paulo: Harbra, 1986.   



 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas. 2002. 

 
 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA À LOGÍSTICA 
Carga Horária 80 H/a 
 
OBJETIVO: 

Fornecer aos alunos conhecimento teórico sobre a formação de profissionais, com 

uma visão abrangente do ambiente empresarial, pois, cada vez mais, TI (Tecnologia 

da Informação) ganha importância como ferramenta para a obtenção de vantagens 

competitivas por empresas de praticamente qualquer porte e segmento. A disciplina 

é voltada para profissionais gestores administrativos de Logística, com visão de 

tecnologias da Informática, capazes de alinhar os processos operacionais da área 

de TI às necessidades das áreas de negócio, aparelhando-os, além dos aspectos 

técnicos específicos da sua área de atuação, com os elementos necessários para a 

discussão e condução da estratégia empresarial. Ao término do curso, os alunos 

estarão aptos a atender às mais novas necessidades e demandas empresariais, 

capacitando-os a exercer funções mais abrangentes e a buscar oportunidades mais 

promissoras, tornando-se profissionais especializados, competentes, éticos e com 

espírito empreendedor. 

EMENTA: 

Introdução ao Software; Operações básicas com Planilha Eletrônica MS-Excel. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CRUZ, Tadeu. Sistemas de Informação Gerencial. Editora Atlas, São Paulo, 2008. 

DE SORDI, José Osvaldo.  Tecnologia da Informação Aplicada aos Negócios.  
São Paulo: Editora Atlas, 2003. 

MONTANA, Patrick J. Administração. São Paulo: Saraiva, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

O´BRIEN, J. Sistemas de Informação. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. 

REZENDE, Denis Alcides; ABREU, Aline França. Tecnologia da Informação e 
Sistemas de Informação Empresarial. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009. 

OLIVEIRA, Djalma P.Rebouças. Sistemas de Informação Gerencial. 4. ed. São 
Paulo: Editora Atlas, 2009.  



 

MARTINEZ, Julian. Excel 2003. São Paulo: Editora Atlas, 2010. 

 
2º PERÍODO 
 
 
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 
Carga Horária 80 H/a 
 
OBJETIVO: 

Considerando que a influência dos estoques sobre o ativo das empresas representa  

uma significativa parcela de recursos  imobilizados, importante se torna a 

conscientização para uma gerência científica dos recursos aplicados em estoques, 

voltada para a busca constante de métodos e desempenhos aperfeiçoados, 

aplicados de maneira incisiva, para alcançar os resultados almejados pela 

administração superior da empresa. Daí o  objetivo do curso, de transmitir aos  

alunos ensinamentos que permitam a aplicação das  modernas técnicas de gestão 

dos recursos materiais e patrimoniais  da empresa. 

EMENTA: 

Objetivos da administração de materiais e recursos patrimoniais;  Administração de 

compras; Classificação dos materiais; Gestão de estoques; Sistema ABC;  

Administração Patrimonial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALLOU, RONALD H. Logística Empresarial. São  Paulo: Editora  Atlas, 2002. 

DIAS, MARCO A.  Administração de Materiais: Uma Abordagem Logística. São 
Paulo:  Editora Atlas, 1997. 

POZO, HAMILTON. Administração de Recursos Materiais  e Patrimoniais: Uma 
Abordagem Logística. São Paulo: Editora Atlas, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MOURA, REINALDO A.; FULLMANN, L.; KRAJEWSKI, L.; MACHADO M. MRP - 
MRP II   OPT – GDR. São Paulo: IMAM, 1999. 

FRANCISCHINI, PAULINO G.; GURGEL, FLORIANO DO AMARAL.  Administração 
de Materiais e  do  Patrimônio. São Paulo: Editora Thonsom; Pioneira, 2002. 

 

 



 

CONTABILIDADE E CUSTOS LOGÍSTICOS 
Carga Horária 80 H/a 
 
OBJETIVO: 

Apresentar aos alunos os conceitos de contabilidade, aplicados à prática logística.  

Fornecer subsídios para análise das operações de logística sob a ótica contábil.  

Levar o aluno à compreensão dos conceitos básicos e generalistas de custos, a 

identificação dos custos logísticos e a importância de sua gestão adequada. 

EMENTA: 

Campo de atuação da contabilidade; Aspectos contábeis legais e societários; 

Problemas contábeis aplicados à logística. Evidenciar ao aluno a Importância da 

contabilidade como instrumento de informações, planejamento e controle patrimonial 

aplicado à prática da logística, através de explanações sobre os Conceitos de 

Contabilidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARION. J. C. Contabilidade básica. São Paulo: Atlas, 2008. 

MARTINS, E; IUDÍCIBUS, S; Kanitz, S. C. Contabilidade introdutória. Livro Texto. 
São Paulo: Atlas, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

RIBEIRO, O. Contabilidade Fundamental. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 
ESTATÍSTICA APLICADA 
Carga Horária 40 H/a 
 
OBJETIVO: 

Prover ao aluno condições de aplicar os conhecimentos de estatística sobre 

estatística e amostragem à prática logística. 

EMENTA: 

População e amostra; Amostragem; Tipos de variáveis; Histograma; Média 

aritmética; Mediana; Moda; Variância e desvio padrão. Estimação de parâmetros. 

Teste de hipótese. Regressão linear simples. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 



 

SWEENWY, D. J; WILLIAMS,T. A; ANDERSON, D. R. Estatística aplicada à 
administração e economia. São Paulo: Thomson, 2005. 

STEVENSON, W. J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: Harbra, 
2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

VIEIRA, S. Estatística Básica. São Paulo: Cencage Editora, 2012. 

BUSSAB, W.O; MORETIN, P. O. Estatística Básica. 8. ed. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2013. 

 

GESTÃO DE PESSOAS 
Carga Horária 40 H/a 
 
OBJETIVO: 

Proporcionar aos alunos condições de definir o contexto da Administração de 

Recursos Humanos. Compreender os processos de Administração de Recursos 

Humanos. Refletir e compreender os desafios relacionados a administração de 

Recursos Humanos como capital intelectual nas organizações modernas. 

EMENTA: 

A importância das Pessoas nas Organizações. Evolução Histórica dos Modelos de 

Gestão de Pessoas. As competências e os resultados pessoais e profissionais. As 

pessoas como vantagem competitiva nas Organizações. O processo de provisão. O 

processo de aplicação. O processo de manutenção 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 
2005. 

LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos Humanos: princípios e tendências. 
São Paulo: Saraiva, 2006. 

RODRIGUES, Jorge Luiz Knupp. Gestão de Talentos Humanos. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Publit Soluções Editorias, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALBUQUERQUE, Antonio C. C. de. Terceiro Setor: História e gestão de 
organizações. São Paulo: Summus, 2006. 



 

BOHLANDER, George W. Administração de recursos humanos. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2005. 

DESSLER, Gary. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Prentice Hall, 
2003. 

DUTRA, Joel S. Gestão de pessoas: modelos, processos, tendências e 
perspectivas. São Paulo: Atlas, 2002. 

LONGENECKER, Justin G. et al. Administração de pequenas empresas. São 
Paulo: Thomson Learning, 2007. 

 

INGLÊS BÁSICO E INSTRUMENTAL 
Carga Horária 40 H/a 
 
OBJETIVO: 

Apresentar ao aluno conhecimentos básicos do idioma para a vida profissional 

prática. Ler e interpretar textos em inglês, sobretudo de sua área, de forma 

autônoma, fazendo inferências a partir de palavras técnicas, palavras cognatas, 

estruturas de coesão e argumentação e estruturas gramaticais, eliminando a 

dependência do uso do dicionário. Preencher corretamente exercícios de 

compreensão e fazer leituras de textos de gêneros diversos inerentes à área de 

atuação do futuro profissional, de modo a permitir-lhe captar, no mínimo 70% das 

informações constantes nos textos e escrever outros textos considerados 

importantes para a sua formação. A disciplina Inglês Instrumental no curso, objetiva 

desenvolver a capacidade de compreensão de textos escritos em língua inglesa, 

visando à autonomia de leitura, assim como a exposição dos alunos a situações 

profissionais que possam ocorrer em língua inglesa. A estrutura do curso também 

tem como objetivo principal expor os alunos a diversos gêneros textuais frequentes 

na sua futura área profissional. 

EMENTA: 

Inglês básico; Termos em logística; Escrita e leitura de textos na área de logística; 

Redação de textos e documentos em inglês. Tópicos linguísticos necessários para a 

leitura e escrita da língua-alvo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PANITZ, C. E. Dicionário de logística, gestão de cadeias de suprimentos e 
operações. São Paulo: Editora Alternativa, 2005. 



 

PANITZ, M. A. Dicionário de engenharia rodoviária e logística. São Paulo: 
Alternativa, 2006. 

MURPHY R. Basic grammar in use. São Paulo: Cambridge University (Brasil), 
2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ELLIS, M; JOHNSON, C. Teaching Business English. Oxford: University Press, 
1996. 

SOUZA, A. G. F. et al . Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem instrumental. 
São Paulo: Disal, 2005. 
 
 
SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DA 
PRODUÇÃO 
Carga Horária 120 H/a 
 
OBJETIVO: 

Desenvolver conhecimentos fundamentais para o planejamento e o controle 

produtivo. 

EMENTA: 

Conceitos, pré-requisitos, funções de apoio, estrutura e procedimento operacional. O 

plano mestre de produção. Planejamento e controle. Planejamento da capacidade 

Filosofias de administração da produção. Tipos básicos de sistemas produção. 

Mecanismos básicos da gestão da produção. Programação com capacidade infinita: 

MRP e CRP. Programação com capacidade finita: OPT e Teoria das Restrições. 

Regulagem da produção: sincronização da produção e sistema Kanban. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento e controle da produção. São Paulo: 
Manole, 2008. 

GIANESI, Irineu G. N. m CORREA, Henrique Luiz; CAON, Mauro. Planejamento, 
programação e controle da produção. São Paulo: Atlas, 2007. 

LUSTOSA, Leonardo; MESQUISTA, Marco A.; QUELHAS, Oswaldo. Planejamento e 
controle da produção. Rio de Janeiro; Campus, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

TUBINO, D.F. Planejamento e Controle da Produção: Teoria e Prática. 2ª Edição. 
São Paulo, Editora Atlas, 2009. 



 

FERNANDES, F.C.F; GODINHO,M. Planejamento e Controle da Produção: dos 
Fundamentos ao Essencial. São Paulo, Editora Atlas, 2010. 

 
3º PERÍODO 

 
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 
Carga Horária 80 H/a 
 
OBJETIVOS: 

Apresentar ao aluno conceitos para uma administração da produção adequada ao 

mercado, à competitividade, à concorrência, combinada com uma logística de 

excelência. Preparar o aluno para compreensão e análise do contexto da produção 

de bens e serviços, estimular o aprendizado dos conceitos, métodos e técnicas 

utilizadas na produção e sua aplicação, no entendimento e na solução de 

problemas. 

EMENTA: 

Introdução à administração e operações; Produtividade, capacidade produtiva e filas 

na rede de produção e operações; Layout (arranjo físico); Estudo de tempos e 

métodos; Previsão de demanda;  Cadeia de suprimentos; Manufatura enxuta; 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LAUGENI, F. P; MARTINSP. G. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 2. 
ed. 2005. 

RITZMAN, R. P; KRAJEWISKI, L. J. Administração da produção. São Paulo: 
Prentice Hall, 2005. 

PEINADO, J.; GRAEML, A. R. Administração da produção: operações industriais e 
de serviços. Curitiba : UnicenP, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CORRÊA, C. A.; CORRÊA, H. L. Administração da produção e operações: 
manufatura e serviços - uma abordagem estratégica. São Paulo: Editora Atlas, 2006. 

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração de Produção. São 
Paulo: Editora Atlas, 2009. 

 
ARMAZENAGEM 
Carga Horária 80 H/a 
 
OBJETIVOS: 



 

A disciplina pretende possibilitar ao aluno o conhecimento de termos técnicos na 

área de armazenagem , apresentando os principais procedimentos e equipamentos 

logísticos disponíveis e preparando o estudante para a correta utilização desses 

recursos, sistemas, instalação e outros recursos nas operações logísticas. 

EMENTA: 

Conceitos fundamentais de armazenagem; Movimentação; Localização geográfica 

de armazéns e CDs; Dimensionamento e configurações e instalações; Capacidade 

dos depósitos e lay-out do espaço físico; Projeto de docas; Localização e 

endereçamento dos lotes e skus; Sistema de manuseio de materiais e separação de 

pedidos; Escolha, manutenção e substituição de equipamentos de movimentação; 

Sistemas de gestão da armazenagem; Softwares de controle de armazéns – WMS; 

embalagens logísticas: proteção do produto na movimentação e armazenagem; 

Custeio do depósito e dos equipamentos; Proteção, segurança e manutenção de 

armazéns e depósitos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MESTRINER, Fabio. Gestão Estratégica de Embalagem: Uma Ferramenta de 

Competitividade para sua Empresa. São Paulo: Prentice Hall, 2008.  

MOURA, Reinaldo A. Armazenagem: do Recebimento à Expedição. São Paulo: 
IMAN, 2006.  

HARA, Celso Minoru. Logística, Armazenagem, Distribuição e Trade Marketing.  
4ª.ed. Campinas-SP: Editora Alínea e Átomo, 2011. 

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração de Produção. São 
Paulo: Editora Atlas, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PAOLESCHI, B. Estoques e Armazenagem. São Paulo: Editora Érica, 2014. (Série 
Eixos). 

RODRIGUES, P. R. A. Gestão Estratégica da Armazenagem. São Paulo: Editora 
Aduaneira, 2007. 

 

EMPREENDEDORISMO 
Carga Horária 40 H/a 
 



 

OBJETIVOS: 

Apresentar ao aluno os conceitos sobre empreendimento, as formas da gestão das 

organizações, o exercício das atividades de empreendedorismo pertinentes à área 

de logística. 

EMENTA: 

O processo de empreender. Definição e características de um plano de negócio. A 

constituição de um plano de empreendimentos; Aspectos estratégicos, Gerenciais e 

operacionais; Principais características do perfil do Empreendedor. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: Dando asas ao espírito empreendedor. São 
Paulo: Saraiva, 2007. 

BERNARDI, L. A. Manual do empreendedorismo e gestão: Fundamentos, 
Estratégias e Dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DORNELAS, J. Empreendedorismo: Transformando Ideias em Negócios. 5. ed. 
São Paulo: Editora LTC, 2014. 

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São 
Paulo: Editora Manole, 2012. 

 
ESPANHOL BÁSICO E INSTRUMENTAL 
Carga Horária 40 H/a 
 

OBJETIVOS: 

Capacitar o aluno a ler e interpretar textos diversificados e relacionados à sua área 

de atuação; Encorajar o uso habilidoso e criativo da leitura para suprir necessidades 

e interesses específicos, fomentando a autoconfiança e a autossuficiência no 

processo de leitura em língua espanhola; Ensinar estratégias de leitura para 

apreensão do significado essencial dos textos. 

EMENTA: 

Curso específico voltado à complementação de sua formação e à atualização do 

aluno de Tecnologia Logística em temas de interesse dentro da profissão. A partir de 

textos autênticos, tirados da mídia, serão apresentadas e/ou desenvolvidas as 



 

operações de leitura que se mostrem pertinentes para sua compreensão e 

trabalhados os aspectos linguísticos relevantes no âmbito de cada texto. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARRIBAS, J.; CASTRO, R. M. Preparación para el Diploma Básico de Español 
Lengua Extranjera. Madrid: Edelsa, 2002.  

STEBAN, G. G.; DÍAZ-VALERO, J. L.; CAMPOS, S. N. Conexión. Curso de español 
para profesionales brasileños. Madrid: Cambridge University Press, 2001. 

SUÁREZ, J. P. Español para concursos e vestibulares. Brasilia-DF: Vesticon, 
2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MELONE, E; MENON, L. Conecte Tiempo Espanhol. São Paulo: Editora Saraiva, 
2011. 

DIAZ, M. GARCIA T. Dicionário Santillana Para Estudantes. 3. ed. São Paulo: 
Editora Santillana Moderna, 2011. 

 
ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO E LOGÍSTICA 
Carga Horária 120 H/a 
 
OBJETIVOS: 

Fornecer aos alunos conhecimento teórico sobre a estratégia de produção e 

Logística, influência e gerência do estoque, sobre o ativo das empresas, Gestão de 

Compras e Suprimentos de Recursos Materiais, que representa uma parcela de 

recursos imobilizados, buscando métodos e desempenhos aperfeiçoados 

contribuindo para uma melhor aplicação de técnicas de gestão dos recursos 

materiais e patrimoniais.  Serão abordados temas relativos ao gerenciamento da 

produção, de materiais e dos bens patrimoniais. 

EMENTA: 

Introdução, conceitos e Histórico sobre Logística nas organizações;  Administração 

de Recursos ; Tecnologias: Produto, Processo, Gestão e Informação; Desempenho, 

enfoques e tendências da Administração de Materiais; Gestão de Compras; 

Aquisição  de  Recursos Materiais; Aquisição  de  Recursos Patrimoniais: 

Empreendimentos e Equipamentos   



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Porto Alegre : 
Editora Bookman, 1999.   

BALLOU, Ronald H. Logística Empresarial. São Paulo: Editora Atlas, 1993 

FRANCISCHINI, Paulino G. Administração de Materiais e do Patrimônio. São 
Paulo : Editora Atlas, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

RAGO, S. F. T. Estratégias Logísticas. São Paulo: Editora IMAN, 2012. 

 

GESTÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 
Carga Horária 80 H/a 
 

OBJETIVOS: 

Capacitar os futuros gestores da área de logística para atuarem, utilizando os 

conceitos,ferramentas e normas vigentes na área de qualidade, criando um modo de 

reflexão crítica sobre a vivência das organizações, com o domínio conceitual das 

teorias e propostas da Gestão da Qualidade Total. Permitir que o aluno desenvolva 

a capacidade de uma análise crítica diante dos aspectos gerais das questões 

ambientais e Transmitir aos alunos o conhecimento da realidade socioambiental. 

EMENTA: 

Histórico da qualidade total na solução de problemas; fundamentos da qualidade; 

qualidade em serviços; ferramentas da qualidade; programas relacionados à 

qualidade; qualidade e as principais funções da organização; integração de sistemas 

certificáveis de gestão e a logística e a qualidade; questão ambiental; conceitos 

Sociológicos, Filosóficos e Contemporâneos; desenvolvimento econômico e 

destruição do meio ambiente; interesses econômicos; a questão do trânsito e o meio 

ambiente; desenvolvimento sustentável. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DIAS. R. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. Editora 
Atlas, São Paulo, 2007. 

MOURA, L. A. A. de. Qualidade e gestão ambiental: sustentabilidade e 
implantação da ISSO 14. 001. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2008.  



 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Qualidade total em serviços: Conceitos, exercícios, 
casos práticos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PALADINI. E. P. CARVALHO, M. M. Gestão da qualidade: Teoria e Casos. São 
Paulo: Editora Campus, 2007. 

PALADINI. E. P. Gestão da qualidade: teoria e prática. 2. ed. Atlas, São Paulo, 
2007. 

 
4º PERÍODO 

 
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO II 
Carga Horária 80 H/a 
 

OBJETIVOS: 

Preparar o aluno de Logística para a compreensão e análise de contexto da 

produção de bens e serviços (operações); Preparar o aluno para aplicar conceitos 

básicos de produção e meios teórico à formação de uma mentalidade logística, 

procurando desenvolver o embasamento racional e técnico no enfrentamento dos 

problemas inerentes à profissão do tecnólogo em logística em ambientes produtivos;   

EMENTA: 

Função da Produção; Lay Out; Localização; Tempos e métodos; Previsão de 

demanda; Lean Manufacturing; PPCP; MRP I e II; ERP; SAP’s; SOP; Estudos de 

previsão de demanda. Função da Produção; 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LAUGENI, F. P; MARTINSP. G. Administração da produção. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2005. 

RITZMAN, R. P; KRAJEWISKI, L. J. Administração da produção. São Paulo: 
Prentice Hall, 2005. 

LAUGENI, F. P. e MARTINS, P. G. Administração de Produção. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CONTADOR, J. C. et al. Gestão de Produção. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 
2001. 



 

SLACK, N. et al. Administração de Produção. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

KRUGLIANSKAS, I.; TERRA, J. C. C. Gestão do Conhecimento em pequenas e 
médias empresas. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

MEREDITH, J.; SHAFER, S. M. Administração da Produção para MBAs. Porto 
Alegre: Porto Alegre: Bookman, 2002. 

RITZMAN, L.; KRAJEWSKI, L. J. Administração da Produção e Operações. São 
Paulo: Prendice Hall, 2004. 

 

DISTRIBUIÇÃO FÍSICA 
Carga Horária 80 H/a 
 
OBJETIVOS: 

Fornecer aos alunos conhecimento teórico sobre a estratégia de produção e 

Logística, influência e gerência do estoque, sobre o ativo das empresas, Gestão de 

Compras e Suprimentos de Recursos Materiais, que representa uma parcela de 

recursos imobilizados, buscando métodos e desempenhos aperfeiçoados 

contribuindo para uma melhor aplicação de técnicas de gestão dos recursos 

materiais e patrimoniais.  Serão abordados temas relativos ao gerenciamento da 

produção,  de materiais e dos bens patrimoniais 

EMENTA: 

Introdução, conceitos e Histórico sobre Logística nas organizações; Administração 

de Recursos; Tecnologias: Produto, Processo, Gestão e Informação; Desempenho, 

enfoques e tendências da Administração de Materiais; Gestão de Compras; 

Aquisição de  Recursos Materiais; Aquisição  de  Recursos Patrimoniais: 

Empreendimentos e Equipamentos 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Porto Alegre: 
Editora Bookman, 1999.   

BALLOU, Ronald H. Logística Empresarial. São Paulo: Editora Atlas, 1993. 

FRANCISCHINI, Paulino G. Administração de Materiais e do Patrimônio. São 
Paulo: Editora Atlas, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 



 

CHING, H. Y. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada. São Paulo: 
Atlas, 2006. 

 

EMBALAGEM 
Carga Horária 80 H/a 
 
OBJETIVOS: 

Apresentar ao aluno conhecimento específico para o planejamento do 

acondicionamento e embalagem, para qualquer produto, em qualquer atividade de 

movimentação dos recursos necessários para o negócio. Capacitar os alunos para 

que possam compreender e gerenciar a importância da embalagem como valor 

logístico no atendimento às necessidades do consumidor. Fornecer conhecimento 

sobre como acontecem as operações que envolvem casos específicos de 

acondicionamento. 

EMENTA: 

Concepção de embalagens; O que é embalagem; Os diversos tipos de embalagem 

de acordo com o modal; Função da embalagem; Modelos; concepção e custos.  

Valor nas operações de movimentação, cadeia de suprimentos, atividades que 

envolvam acondicionamento na logística de entrada e na logística de saída; intra-

logística. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MESTRINER, Fabio. Gestão estratégica da embalagem: uma ferramenta de 
competitividade para sua empresa. São Paulo: Pearson, 2000. 

NEGRÃO C.; Camargo, E. Design de embalagem: do marketing à produção. São 
Paulo: Novatec, 2005.   

GURGEL, F. A. Administração da embalagem. São Paulo: Thomson, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BALLOU, Ronald H. Logística Empresarial: transportes, administração de 
materiais, distribuição física. São Paulo: Editora Atlas, 1993. 

 BRASIL. Marinha do Brasil - Estado-Maior da Armada. Manual de Logística da 
Marinha.). Brasília: EMA-400, 2003. 

CARVALHO, José Meixa Crespo de. Logística. 3. ed. Lisboa: Edições Silabo, 2002. 



 

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 
Carga Horária 80 H/a 
 
OBJETIVOS: 

Apresentar ao aluno práticas de condutas éticas para um melhor desempenho 

profissional e relacionamento com o meio. 

EMENTA: 

O conceito de ética; Ética e organização; Dilemas éticos; Ética e responsabilidade 

social; Problemas éticos mais comuns e os conflitos de interesse. O processo de 

decisão ética nas organizações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASHLEY, P. A. Ética e responsabilidade social nos negócios. São Paulo: 
Saraiva, 2007. 

HERMANO, R. T. Ética para executivos. São Paulo: FGV, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASHLEY, P. A. Ética e Responsabilidade Social nos Negócios. 2. ed. São Paulo: 
Editora Atlas, 2005. 

MATOS, F. G. Ética na Gestão Empresarial. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. 

 

LOGÍSTICA INTERNACIONAL 
Carga Horária 80 H/a 
 
OBJETIVOS: 

Prover o aluno de conhecimentos específicos para planejamento, implantação e 

gestão de uma boa logística de importação e exportação.  Proporcionar ao aluno 

uma visão completa dos aspectos teóricos, práticos e operacionais da Logística 

Internacional. Trabalhar trâmites logísticos, de transporte, unitização, embalagens, 

modalidades de exportação e importação, principais documentos e sistemas 

utilizados. 

EMENTA: 

Movimentação local e internacional dos produtos de importação/exportação; Infra-

estrutura e requisitos básicos; Diversos tipos de modais; Zonas primária e 

secundária; Canais de distribuição; Distribuição Física; Trâmites legais. Cadeias 



 

Globais; Sistemas de Distribuição Internacional; Fornecedores Internacionais; 

Produção Offshore; Forças que impulsionam as empresas a desenvolver cadeias 

globais; Riscos e Vantagens das Cadeias Globais; Exigências para Implementação 

da estratégia global; Aspectos da Gestão da Cadeia Global; Incoterms; Objetivos e 

Versões dos Incoterms; Utilização nos Contratos; Custos e Riscos; Tranportador e 

Entrega; Arbitragem Internacional; A estrutura dos Incoterms; Divisão em grupos 

para entrega; Divisão em grupos de modos de transporte; Divisão em grupos para 

seguros; Disposição de cada termo; Exportação; Barreiras; O conceito; Estudos 

prévios; custos; acordos internacionais; Pagamentos internacionais; Harmonizaão de 

Mercadorias; Transportes; Seguros; Unitização de Cargas; Transportes 

internacionais; Introdução; História dos transportes; Fases; Transporte Marítimo; 

Transporte Aéreo; Transporte Terrestre; Convenções Internacionais; Direito de 

Navegação Marítimo; Convenções Internacionais; Exploração Marítima;   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LUDOVICO, N. Logística internacional: um enfoque em comércio exterior. São 
Paulo: Saraiva 2005. 

FLEURY, P. F. Logística empresarial: A perspectiva Brasil. São Paulo: Atlas, 2000. 

LUDOVICO, N. Logística Internacional: um enfoque em comércio exterior. São 
Paulo: Saraiva, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DAVID, P; STEWART, R. Logística Internacional: Tradução da 2ª Edição Norte 
Americana. São Paulo: Editora Cencage Learning, 2012. 

RODRIGUES, P. R. A. Introdução aos Sistemas de Transporte no Brasil e a 
Logística Internacional. São Paulo: Editora Aduaneiras, 2008. 

 

LOGÍSTICA REVERSA 
Carga Horária 80 H/a 
 
OBJETIVOS: 

Introduzir acadêmicos nesta área da Logística Empresarial de crescente interesse 

econômico e estratégico para as organizações, permitindo-lhes identificar as 

oportunidades e riscos envolvidos preparando-os para decisões estratégicas face às 

mudanças que estão ocorrendo no ambiente estratégico empresarial na busca de 



 

novos e consistentes diferenciais competitivos. Desenvolve a visão da integração da 

cadeia de suprimentos, estendendo a preocupação da logística empresarial aos 

processos logísticos, após a entrega do produto ao mercado, relacionando-se com 

áreas de meio ambiente e competitividade empresarial. 

EMENTA: 

Logística empresarial: planejamento, operação e controle dos fluxos logísticos de 

retorno de produtos ainda não consumidos e produtos consumidos, bem como das 

informações correspondentes. Estudo das questões ambientais com aplicabilidade 

nas operações logísticas principalmente: pós-vendas e pós-consumo, envolvendo a 

responsabilidade social, ambiental e econômica e as tipologia dos canais reversos 

de pós-venda e pós-consumo (canais de revalorização econômica, reciclagem e 

reuso) no mercado primário e secundário e a sistematização da Gestão do Retorno. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LEITE, Roberto Paulo. Logística Reversa. Ed. Pearson. São Paulo, 2009. 

BARTHOLOMEU, Daniela, CAIXETA-FILHO, José Vicente. Logística Ambiental e 
Resíduos Sólidos. São Paulo: Atlas, 2011. 

PEREIRA, André Luiz (org). Logística Reversa e sustentabilidade. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DONATO, Vitório. Logística Verde: uma abordagem sócio-ambiental. Rio de 
Janeiro: Ciência Moderna , 2008. 

BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial: conceitos, modelos e 
instrumentos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

GUARNIERI, Patricia. Logística Reversa: em busca do equilíbrio econômico e 
ambiental. Recife: Editora Clube de Autores, 2011. 

FELIZARDO, Mari Jean L. R. Competitividade. Rio de Janeiro: Papel & Virtual, 
2005. 

MIGUEZ, Eduardo Correia. Logística Reversa como solução para o problema do 
lixo eletrônico: benefícios ambientais e financeiros. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2010. 

 
 
 



 

TRABALHO DE GRADUAÇÃO - TG 
Carga Horária 160 H/a 
 
OBJETIVOS: 

Compreender a dinâmica de elaboração de projetos logístico para desenvolver um 

trabalho prático, aplicando os conceitos e as técnicas estudadas. 

EMENTA: 

Metodologias que devem ser aplicados na gestão de projetos logísticos. Conceitos 

relacionados a projeto; Mecanismos de iniciação; Planejamento; Execução e 

controle de projetos; Elaboração do plano do projeto. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KEELING & RALPH. Gestão de projetos. São Paulo: Saraiva, 2002.  

MENEZES, Luis Cesar de Moura. Gestão de projetos. São Paulo: Atlas, 2003. 

DUFFY, Mary. Gestão de projetos. São Paulo: Campus, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GIDO, Jack; CLEMENTS, James P. Gestão de Projetos. São Paulo: Cengage, 
2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NEGRA, C. A. S; NEGRA, E. M. S. Manual de Trabalhos Monográficos de 
Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado. 4. ed. São Paulo: Editora 
Atlas, 2013.  

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES - AC 
Carga Horária 80 H/a 
 
OBJETIVOS: 

Práticas acadêmicas que possibilitem o reconhecimento, por avaliação de 

habilidades e competências do aluno, inclusive fora do ambiente escolar. Trata-se 

de atividades enriquecedoras e implementadoras do próprio perfil do aluno, visando 

o crescimento intelectual, especialmente nas relações com o mundo do trabalho, nas 

ações de pesquisa e nas ações de extensão  junto à comunidade. Integrar o aluno 

ao universo profissional da logística, com participação em projetos extrassalas, 

desenvolvendo pesquisa em campo com visitas programadas a indústrias na região 



 

EMENTA: 

Participação em palestras técnico-científicas nas áreas específicas de tecnologia, 

visando crescimento especialmente no que diz respeito às responsabilidades sociais 

que implicam no exercício da profissão. Treinamento de utilização de ferramentas 

básicas de cálculo e automação de sistemas de logística; Atualização profissional 

específica. Participação em projetos de iniciação científica, semanas pedagógicas, 

mostras de ciências. 

 
 
 
OUTROS CURSOS OFERECIDOS PELO DEPARTAMENTO 
 
- Administração 

O curso de Administração busca a construção de uma base técnico-científica que 

permite aos alunos desenvolverem um processo de questionamento e aprendizado, 

de modo a torná-los capazes de absorver, processar e se adequar, por si mesmos, 

às necessidades e aos requerimentos das organizações do mundo moderno. 

O que se espera efetivamente é a formação de um profissional, com perfil adequado 

a uma sociedade mais justa,  visando  preparar um profissional que venha se 

destacar no futuro, sem ignorar a importância dos pioneiros da administração e que 

identifique e pratique modernos conceitos e métodos de trabalho adequados às 

realidades locais, regionais, nacionais e internacionais. 

  

- Bacharelado em Comércio Exterior 

O curso de Comércio Exterior, em nível de bacharelado, foi concebido para atender 

essencialmente a duas finalidades básicas: acompanhar a tendência do mercado 

regional e formar profissionais direcionados ao comercio globalizado. Em primeira 

instância, os estudos relativos à formação técnica da sistemática do comércio 

internacional e, portanto, conhecimentos específicos de gerenciamento da atividade 

comercial externa e, em segunda  instância, formar futuros gestores empresariais 

capazes de interferir na realidade produtiva, comercial e financeira de empresas 

públicas ou privadas que lidam com a atividade externa.  

 

- Ciências Contábeis 



 

O curso está direcionado para a formação do profissional inteirado das modernas 

práticas contábeis relacionadas com o mercado de trabalho, com domínio de 

informática na área contábil, para atuar na instrumentalização e canalização de 

informações gerenciais para a tomada de decisões, tornando-se elemento dinâmico 

de valor e interesse para seus clientes. As formas emergentes de organização em 

uma economia globalizada exigem um profissional inteirado das constantes 

alterações, adaptado às normas internacionais exigidas pelo mercado. As relações 

de trabalho e capital determinam que o profissional da contabilidade seja polivalente 

e ao mesmo tempo, comprometido com a cidadania, para acompanhar as 

alternativas sociopolíticas, na configuração de uma nova ordem geoeconômica. 

 

- Ciências Econômicas 

O curso foi idealizado para formação profissional voltada à região onde está 

economicamente inserido, capacitado  a compreender as leis econômicas que 

regem a sociedade capitalista e analisar os interesses contraditórios das classes 

sociais, a partir de uma perspectiva histórica, através de uma formação pluralista e 

crítica, fundamentada no estudo das grandes correntes do pensamento econômico.  

Alem disso, deverá desenvolver, analisar e acompanhar planos, projeções e 

programas na sua área em níveis micro e macroeconômico, além de participar de 

perícias e avaliações, arbitramento e auditoria no aspecto técnico-econômico-

financeiro.  

 

- Tecnologia em Logística 

O programa do Curso de Tecnologia em Logística foi concebido para atender a 

demanda dos mercados nacionais e internacionais, suprindo as empresas que vêm 

procurando por profissionais que viabilizem o andamento dos negócios.  

O profissional de logística se faz necessário em todos os segmentos, todas as 

empresas, por todo o mundo, tanto para o segmento de serviços como para o de 

produtos, em empresas do setor público ou privado, em indústrias de todos portes, 

elaborando planejamentos logísticos, executando e gerindo os fluxos dos recursos 

necessários para atividades que vão desde as mais operacionais, até as atividades 

específicas de gestão em logística.  

 

- Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 



 

O programa do curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos foi 

concebido para atender a proposta de integração do profissional no mercado de 

trabalho, formando mão-de-obra especializada ao setor produtivo e ao 

desenvolvimento tecnológico, devendo buscar o entendimento das diversas 

estratégias de Recursos Humanos dentro do complexo sistema organizacional. O 

profissional estará apto à tomada de decisões nas áreas de Recursos Humanos, 

bem como a exercer cargos de supervisão, gerência e assessoria na indústria e na 

prestação de serviços, atuando como multiplicador em áreas operacionais e postos 

de trabalho intermediários, que demandam ações constantes das práticas de 

Recursos Humanos.  

 

Cursos Stricto Sensu: 

Mestrado Gestão e Desenvolvimento Regional 

Área de Concentração: Gestão de Recursos Socioprodutivos e Planejamento e 

Desenvolvimento Regional 

Subáreas de Pesquisa ou Eixo Temático: Gestão de Pessoas e Relações 

Socioprodutivas; Sistemas Produtivos, Operação e Inovação; Planejamento, Decisão 

e Gestão. 

Nome do Coordenador: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araújo Querido Oliveira - 

Mestre em Economia - PUC/São Paulo - Doutor em Organização Industrial – ITA 

 

Cursos Lato Sensu: 

Master of Business Administration – MBA 

Os cursos Lato Sensu pretendem o enriquecimento profissional voltado para a 

gestão empresarial em geral, desenvolvendo a capacidade dos alunos de avaliar 

quantitativa e qualitativamente o contexto mundial, com base em critérios 

econômico-financeiros, administrativos e contábeis, fazendo uso de arrojados 

conhecimentos técnicos, comportamentais e de informática, entre outros, e 

possibilitando-lhes a transferência do aprendizado para o contexto profissional. 

Especificamente, os MBAs propõem-se a: 

• Capacitar profissionais para o exercício de funções gerenciais por meio do 

ensino/aprendizagem de métodos quantitativos, de técnicas empresariais, de 

aspectos de engenharia e economia e de práticas comportamentais; 



 

• Atualizar profissionais que estejam se preparando para exercer funções de 

gerência, por meio da inserção acadêmica nesse novo cenário econômico da 

globalização, no qual a economia brasileira já demonstra efetiva participação; 

• Assegurar os requisitos mínimos necessários à formação de docentes, para 

profissionais que pretendam ingressar no magistério de nível superior, conforme a 

Resolução 01/01 do Conselho Nacional de Educação. 

 

Cursos Oferecidos: 

MBA Gerência Empresarial (700 h/a) 

MBA Gerência Financeira e Controladoria (700 h/a) 

MBA Gerência de Produção e Tecnologia (700 h/a) 

MBA Gestão de Turismo e Serviços (540 h/a) - (Campus Ubatuba) 

MBA - Gestão Industrial e Negócios (510 h/a) 

MBA - Gerência de Recursos Humanos (700 h/a) 

MBA - Gerência de Logística Integrada e Operações (700 h/a) 

MBA - Gestão Industrial e Negócios (540 h/a) 

EGI - Especialização em Gestão Industrial (390 h/a) 

EGI - Especialização em Gestão Contábil, Auditoria e Controladoria (375 h/a) 

 

Público-alvo: empresários, executivos e profissionais de nível superior, que 

pretendam se especializar e/ou atualizar em Gestão Empresarial e Negócios, 

conforme os objetivos expostos. Também se aplica a profissionais de diversas 

áreas, não-especialistas, que terão a oportunidade de participar, questionar e 

compreender os pontos críticos da gestão empresarial na atualidade. 

COORDENADOR GERAL: Edson Aparecida de Araújo Querido Oliveira - Mestre em 

Economia do Trabalho e da Tecnologia - PUC/São Paulo, Doutor em Organização 

Industrial – ITA 

 

Cursos de Especialização em Administração em Convênio com o INPG (Instituto 

Nacional de Pós-graduação) 

Ministrado na forma de disciplinas, conferindo aos acadêmicos dos cursos o 

Certificado de Especialização em Administração: 

Cursos: Especialização em Administração Industrial; Especialização em Marketing e 

Comércio Exterior; Especialização em Administração Financeira e Auditoria; 



 

Especialização em Administração de Recursos Humanos: ênfase em 

Desenvolvimento Organizacional; Especialização em Gestão Tributária.     

 

 

INTEGRAÇÃO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

 

A indissolubilidade dos pilares ensino, pesquisa e extensão garantem a formação de 

profissionais preocupados em adquirir, manter e expandir conhecimentos e 

habilidades que lhes favoreçam plena realização pessoal e efetiva inserção de seu 

trabalho na promoção do bem-estar social. Assim, com o intuito de promover a 

articulação entre esses três pilares, o Departamento, a Coordenação e os 

professores do Curso de Tecnologia em Logística realizam:  

 

Trabalhos de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso têm o intuito de fomentar a pesquisa, a 

aplicação e o aperfeiçoamento dos conhecimentos em Administração, Comércio 

Exterior e Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Logística e Recursos 

Humanos. O Trabalho de Conclusão de Curso é disciplina curricular e obedece a 

normas próprias descritas no regulamento do trabalho de conclusão de curso (TG), 

descritas no Anexo “B”. 

 

Atividades Acadêmico-científico-culturais e/ou Atividades Complementares 

A disciplina Atividades Complementares vem em cumprimento ao disposto na 

Resolução nº 01/2004, do Conselho Nacional de Educação - Parecer nº CES/CNE 

0134/03, e pertinentes para o aprofundamento da formação acadêmica na área de 

Administração. São práticas acadêmicas, que devem possibilitar o reconhecimento, 

por avaliação, de habilidades e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do 

ambiente escolar. Trata-se de atividades enriquecedoras e implementadoras do 

próprio perfil do aluno, visando seu crescimento intelectual, especialmente, nas 

relações com o mundo do trabalho, nas ações de pesquisa e nas ações de extensão 

junto à comunidade, regulamentada conforme Anexo “D”. 

 

 

 



 

Objetivos 

O objetivo das atividades complementares é diversificar e enriquecer a formação 

oferecida na graduação, através da participação do corpo discente em tipos variados 

de eventos, enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem privilegiando: 

I.   A complementação da formação social, humana e profissional; 

II.   Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo; 

III.  Atividades de assistência acadêmica e de iniciação científica e           

tecnológica; 

IV. Atividades esportivas e culturais, além de intercâmbios com instituições         

congêneres. 

A realização das atividades complementares dependerá exclusivamente da iniciativa 

e da dinamicidade de cada aluno, que deve buscar as atividades que mais lhe 

interessam para delas participar. 

 

Justificativa 

Dar melhores oportunidades à comunidade acadêmica de se capacitar e qualificar, 

com a realização de atividades extra-curriculares, propiciando constante e contínua 

reciclagem e atualização na formação do profissional. Demonstra-se a preocupação 

da Universidade em oferecer ao corpo discente, melhores oportunidades de 

educação e cidadania. 

Na preparação do profissional, há necessidade de enfatizar na sua formação não 

apenas o espírito do empreendedor para novos produtos, serviços e relações 

capital/trabalho, mas também, conscientizar o profissional para a promoção do 

crescimento social e ambiental. Tais objetivos são atingidos pela inserção de 

atividades de caráter multidisciplinar. Formar profissionais polivalentes, ecléticos, 

com visão sistêmica da organização moderna, preparados para atuar em qualquer 

área que, a partir de uma consciente base em ciências humanas e sociais, aliada ao 

conhecimento técnico específico, estejam capacitados a intervir no processo sócio-

político-econômico à frente das organizações como administradores de alto nível, 

dos intermediários e operacionais e, ainda, como cidadãos conscientes de suas 

responsabilidades sociais, são fatores que justificam a prática de atividades 

complementares junto à comunidade acadêmica. 

 

Categorias de Atividades Complementares 



 

As atividades complementares são divididas em: 

• Atividades fora da Unitau 

Desenvolvidas fora do "Campus" universitário, através de cursos de extensão em 

outras instituições, visitas a órgãos públicos ou entidades particulares ligadas à área 

de abrangência do curso, estágios, etc. 

Cursos, palestras, seminários, congressos, conferências, oficinas, visitas técnicas, 

estágios, etc. em entidades educacionais, estudantis ou profissionais, públicas ou 

privadas, reconhecidas pela instituição. Tais atividades devem ser adequadas à 

formação complementar do aluno. Considera-se a participação do aluno, na forma 

passiva ou ativa, ou seja, na condição de "participante" ou "palestrante / instrutor / 

apresentador". Os cursos de extensão permitem a ampliação dos conhecimentos e 

práticas adquiridos na graduação.  

 

• Palestras, Seminários, Congressos e Conferências 

Palestras, Seminários, Congressos e Conferências oferecidas pela própria 

Instituição ao longo do ano letivo, franqueadas à participação dos alunos, 

registrando-lhes as presenças para efeitos de controle do cumprimento da carga 

horária realizada ao longo do curso. 

Trata-se de uma série de eventos, palestras, seminários, sessões técnicas, 

exposição de pôsteres técnicos, jornadas acadêmicas, ciclos de seminários, dentre 

outros, organizados pela UNITAU e ofertados aos alunos.  

 

• Pesquisa e Iniciação Científica 

Pesquisa, teórica ou empírica, a fim de que os alunos possam visualizar o conteúdo 

do curso em sua projeção social real, com a finalidade de que a formação 

universitária não esteja cingida apenas à aplicação e interpretação do conhecimento, 

mas que sejam formados (alunos) para também construí-lo. Nesse caso também os 

alunos ajustarão com os docentes o objeto da pesquisa teórica ou empírica, as 

condições de sua realização, avaliação e registro. Os docentes atestarão a atividade 

realizada. Iniciação Científica, como atividade investigativa no âmbito de projeto de 

pesquisa, sob tutoria de professor titulado, visando o aprendizado de métodos e 

técnicas científicas e o desenvolvimento da mentalidade científica e da criatividade. 

 



 

A atividade complementar de Pesquisa inclui: projetos envolvendo implementação 

prática, pesquisa teórica, oficinas, formação de grupos de estudo e grupos de 

interesse com produção intelectual ou projeto com implementação real.  

 

As atividades complementares de Iniciação Científica referem-se a pesquisas de 

Iniciação Científica realizadas sob orientação de professores do Departamento bem 

como as apresentadas em semanas ou encontros de Iniciação Científica, publicadas 

em periódicos. 

 

• Extensão: 

Extensão que consiste na prestação de serviço em questões ligadas à cidadania, 

família, saúde, educação, moradia, a fim de que experimentem a função social do 

conhecimento produzido. Os alunos poderão participar por meio  da Pró-Reitoria de 

Extensão, que  programará, coordenará e controlará o cumprimento das atividades.  

As atividades desta categoria poderão ser incentivadas pelas coordenações de 

cursos, monografia, estágio e atividades complementares por meio e editais e/ou 

comunicadas nas salas de aulas.  

Os próprios alunos podem e devem pesquisar ambientes na sociedade aos quais 

possam levar seus conhecimentos de forma criativa e produtiva.  

 

• Monitoria:  

A monitoria visa propiciar ao estudante a oportunidade de desenvolver, sob 

supervisão docente, suas habilidades para a carreira docente nas funções de 

ensino, pesquisa e extensão. O monitor auxilia o corpo docente nas tarefas didático-

científicas: preparação de aulas, trabalhos didáticos, atendimento a alunos, 

atividades de pesquisa e extensão, trabalhos práticos e experimentais em 

laboratório, em biblioteca, além de outros compatíveis com seu grau de 

conhecimento e experiência. 

 

• Disciplinas Não Previstas no Currículo 

Os alunos têm a possibilidade de se matricular em disciplinas de outros cursos e 

áreas mantidos pela UNITAU e inerentes, ou correlações com o campo em que 

estejam ligados, abrindo-se assim uma perspectiva interdisciplinar na sua formação.      

 



 

 Programa de visitas e viagens pedagógicas do curso 

Estas viagens possibilitam o contato do aluno com profissionais de todas as áreas 

de conhecimento atuando na prática e proporcionam ao discente a construção de 

redes de apoio profissional, conhecidas como “networking”, fundamentais para a 

inserção do acadêmico na prática profissional. 

Objetivos 

Têm como objetivo permitir ao aluno a observação prática da realidade aprendida 

em teoria. Visam proporcionar contato tanto com o processo produtivo dos setores 

agrícolas e industriais da região quanto com a prática de intermediação de capitais 

que ocorre no estado de São Paulo. 

 

  



 

ANEXOS 

 

A – Deliberação Calendário Escolar 

 

B – Regulamento do Trabalho de Graduação 

 

C - Regulamento das Atividades Complementares 

 

D – Deliberação Rendimento Escolar 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELEVANTES 

 

1 – Atividades promovidas pela Instituição 

Encontro Científico 

A Iniciação Científica inclui: projetos envolvendo implementação prática, pesquisa 

teórica, oficinas, formação de grupos de estudo e grupos de interesse com produção 

intelectual ou projeto com implementação real. Referem-se a pesquisas de Iniciação 

Científica realizadas sob orientação de professores dos Departamentos bem como 

às apresentadas em semanas ou encontros de Iniciação Científica, com resumos 

publicados em periódicos. 

 

Feira de Profissões 

A Universidade promove todos os anos a feira de Profissões, contando com a 

participação de todos os departamentos e cursos para demonstrar a importância de 

cada profissão aos futuros alunos. 

 

Feira de Empreendedorismo 

A Universidade promove todos os anos a feira de Empreendedorismo, contando com 

a participação de empresas e prestadores de serviços da região, que promovem 

palestras e atividades de integração entre os alunos dos diferentes cursos e os 

profissionais das empresas. 

 

Unitau na Praça 



 

A Universidade de Taubaté organiza eventos em diferentes cidades da região, 

levando o conhecimento acadêmico ao público local, proporcionando aos alunos e 

professores, compartilharem seus conhecimentos com a comunidade. 

 

2– Atividades promovidas pelo Departamento 

O departamento ECASE, participa dos eventos que a Universidade de Taubaté 

promove, incentivando alunos e professores à disseminação do conhecimento. 

O departamento, também possui um Núcleo de Pesquisas Econômicas e Sociais 

(NUPES), responsável por inúmeros estudos na região do Vale do Paraíba e 

proximidades. Estudos estes relacionados a pesquisas de empregabilidade, índice 

de preços, desemprego, qualidade de vida entre outras. No NUPES, professores e 

alunos atuam de forma efetiva na coleta e análise de dados da região. 

 

3 – Atividades promovidas pelo Curso 

Considerando a disponibilidade dos alunos, professores e demais envolvidos, 

poderão ser realizadas as seguintes atividades: 

1. Visitas externas: a empresas, instituições de ensino, eventos como feiras, 

congressos, simpósios, ou outro tipo de organização, que possa contribuir com o 

ensino, aprendizagem e conhecimento dos alunos; 

2. Palestras ministradas por alunos, ex-alunos, pessoas externas, professores, 

externos, professores da instituição, desde que trate de assuntos afins; 

3. Jogos, discussões dinâmicas, que levem os alunos ao aprendizado para a 

profissão; 

4. Participação em eventos científicos dentro ou fora da instituição, com 

orientação para participação e publicação de trabalhos, quando for o caso, e em 

acordo com as instituições, professores e alunos. 

 

 


