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EMENTA: 

Histórico dos sistemas logísticos.  Visão Geral da Logística. Visão Sistêmica em Logística 

e Cadeias de Suprimento (Supply Chain). Compras e fornecedores. Métodos logísticos 

para armazenamento de materiais. Gestão de Estoques. 

 

OBJETIVOS GERAIS (Considerar habilidades e competências das Diretrizes 

Nacionais): 

Desenvolver habilidades para sistemas logísticos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Visão geral da logística 

- Visão sistêmica (Supply Chain) 

- Estoques 

 

CONTEÚDO (Tópicos): 

1 - Estratégia e planejamento da Logística 

 - Estratégia corporativa e estratégia logística 

 - Planejamento de logística 

 - Escolhendo a melhor estratégia de canal 

 - Avaliação do desempenho estratégico 

 

 



2 - O produto da Cadeia de suprimentos 

 - Natureza do produto logístico 

 - Características do produto 

 

3 - Serviço ao cliente na logística 

 - A definição de serviços aio cliente 

 - Tempo do ciclo do pedido 

 - Importância do serviço logístico ao cliente 

 - Custos versus Serviços 

 

4 - Processamentos de pedidos e informações 

 - Definindo o processamento de pedidos 

 - Exemplos de processamentos de pedidos 

 - O sistema de informações logístico 

 - Exemplos de sistemas de informações 

 

5 - Decisões sobre Política de estoques 

 - Avaliação dos estoques 

 - Tipos de estoques 

 - Classificação dos problemas de gerenciamento dos estoques 

 - Objetivos do estoque 

 - Controle de estoque empurrados 

 - Controle de estoque puxado 

 - Controle agregado de estoques 

 - Controle de estoque guiado pela oferta 

 

6 - O sistema de estocagem e manuseio 

 - Necessidade de um sistema de estocagem 

 - Razões para a estocagem 

 - Funções do sistema de estocagem 

 - Alternativas de estocagem 

 - Considerações a respeito do manuseio de materiais 

 - Custos e taxas do sistema de estocagem 

 

 



 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM: 

 

   Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

 

– Revisão de conteúdos que são pré-requisitos para a aprendizagem deste; 

– Apresentação de questionamentos para o levantamento de conhecimentos prévios; 

– Exposição oral e dialogada; 

– Atividades escritas individuais e em grupos; 

– Exploração de quadro de escrever e régua. 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

-Provas 

-Trabalhos 
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