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1. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA): 

 

Definição do termo Logística, Nível de Serviço, Qualidade do Serviço Logístico, Atividades da 

Logística (Atividades de Planejamento e Atividades de Apoio Operacional), bem como o Processo 

Logístico, incluindo a Administração de Materiais e a Distribuição Física. Atividades de Planejamento, 

que são: Gestão do Processamento do Pedido, Gestão de Transporte, Gestão de Estoque, Controle de 

Estoque e Localização. Atividades de Apoio Operacional com foco em Gestão de Compras, tratando de 

compras no serviço público, das modalidades de licitação, da escolha da modalidade de licitação e dos 

tipos de licitação. Métodos Quantitativos e as ferramentas computacionais, todos aplicados à 

operacionalização da logística. Você estudará o método conhecido como Programação Linear, os 

diversos métodos para calcular demanda, os métodos de Roteirização e de Localização.  
 

 

2. OBJETIVOS: 

 

GERAL 

Entender o “Gestão Logística” como instrumento de planejamento e gestão pública. 

ESPECÍFICOS 

a) Conhecer o que é a área de logística, sua importância e sua abrangência; 

b) Entender o que é logística; como ela é afetada pelo Nível de Serviço contratado pelo cliente; quais 

são suas atividades de planejamento; e quais são suas atividades operacionais; 

c) Conhecer diversos Métodos Quantitativos utilizados para resolver uma gama de problemas 

logísticos. 

 

3. COMPETÊNCIAS: 

 

 Entender a necessidade do planejamento da gestão logística no serviço público; 

 Perceber a importância do planejamento e controle para as atividades de compras e armazenagem; 

 Aplicar a gestão logística para o desenvolvimento do país. 

 



 

4. HABILIDADES: 

 

 Promover a interdisciplinaridade com “Gestão Logística”, “Políticas Públicas” e “Gestão 

Operacional”; 

 Reconhecer as diferenças de conceitos e aplicações para Nível de Serviço e Apoio Operacional; 

 Acompanhar os modelos de gestão logística do seu País, Estado e Município. 

 

 

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

UNIDADE ASSUNTO C.H 

I 

1 Introdução à logística  
1.1 Nível de Serviço 

1.2 Atividades da logística 

1.3 Atividades de apoio operacional 

10 

II 

2 Atividades de Planejamento da Logística 

2.1 Gestão do Processamento do Pedido 

2.2 Gestão de Transporte 

2.3 Gestão de Estoque 

10 

III 

3 Atividades de Apoio Operacional da Logística 

3.1 Fiscalização e controle dos orçamentos 

3.2 Gestão de compras 

3.3 Seleção de fornecedores  

3.4 Armazenagem  

15 

IV 

4 Métodos quantitativos e ferramentas computacionais 

4.1 Programação linear 

4.2 Métodos de séries temporais 

10 

 

 

6. MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 

 

- Concepção metodológica do curso: modalidade a distância com utilização do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVEA), Plataforma Moodle, para viabilizar o estreita interrelação dos envolvidos – 

estudantes, professores pesquisadores, tutores e orientadores. 

- Encontros presenciais nos polos e, em momentos específicos, com os outros estudantes, com vistas a 

viabilizar atividades (e/ou): de nivelamento, informativa, integradora, temática, complementar. 

 

7. RECURSOS DIDÁTICOS: 

 

- Materiais didáticos (livros, artigos etc); Vídeos; Leitura Obrigatória (LO); Leitura Complementar 

(LC); Exercícios de Fixação de Conteúdos; Atividades Obrigatórias (AO); Atividades 

Complementares (AC).  

 

8. TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 



 

Os tutores e o professor formador estarão atentos para observar e fazer o registro dos seguintes aspectos:  

a) a produção escrita do estudante, seu método de estudo, sua participação no encontro presencial, nos 

fóruns e nos bate-papos; 

b) se ele está acompanhando e compreendendo o conteúdo proposto em cada uma das disciplinas, se é 

capaz de posicionamentos crítico-reflexivos frente às abordagens trabalhadas e frente à sua prática 

profissional (dimensão cognitiva); e,  

c) na realização de estudos de caso e de pesquisa, a partir de proposições temáticas relacionadas ao seu 

campo de formação profissional, entre outros fatores. 

As avaliações serão realizadas em três dimensões. 

Atividades Colaborativas (AC): interação comunitária com os demais alunos, professor e tutores nos 

fóruns e outros instrumentos pertinentes, com ou sem agendamento de prazos. Esta atividade valerá 

até 100 pontos e tem peso 3. 

Atividades Individuais (AI): remessa de tarefas e respostas aos questionários online, com prazos 

estabelecidos. Esta atividade valerá até 100 pontos e tem peso 3. 

Atividade Final da Disciplina (AFD): Essa modalidade terá peso 4 e a ela será atribuída  no máximo 

100 pontos, divididos da seguinte maneira: 

1. Prova presencial (PP): Essa atividade será aplicada em cada um dos polos e o seu formato 

(questões objetivas, discursivas etc) será informado aos alunos quando da abertura das 

disciplinas. A atividade valerá 40 pontos. 

2. Trabalho Acadêmico (TA): O professor poderá escolher entre os vários modelos de trabalhos 

acadêmicos existentes (artigo, resumo expandido, resenha crítica etc) e atribuir ao aluno um 

prazo para a sua entrega. Essa atividade valerá 60 pontos. (AFD = PP + TA) 

 

A Média do aluno será calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

 

MF = 
            

  
 

 

 

À nota alcançada pelo aluno será atribuída uma um símbolo, conforme o quadro abaixo. 

 

Conceitos Símbolo Nota 

Excelente A De 90 a 100 

Bom B De 80 a 89 

Regular C De 70 a 79 

Reprovado D Abaixo de 70 

 

O aluno estará reprovado na disciplina caso sua média fique abaixo de 70.  
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