
 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Gerência de Suprimentos 

Curso: Tecnologia em Construção de Edifícios 

Série/Período: 7° 

Carga Horária: 50  

Docente Responsável: Rebeca Parente Miranda Madruga 

 

EMENTA 

 A Cadeia de suprimentos. Compras e qualificação de fornecedores. Administração de máquinas e 
equipamentos. Perda de Material nos Canteiros de Obra.  Planejamento e controle de estoques. 
Recebimento de materiais. Armazenagem. Gestão da distribuição física. O Kanban aplicado à 
gerência de suprimentos. Integração com sistemas de planejamento e controle da produção. 

 
 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 Apresentar os fundamentos da administração de materiais, máquinas e equipamentos voltados para 
a indústria da construção civil, bem como a aplicação prática dos mesmos. 
 

Específicos 
 Apresentar os conceitos de cadeia de suprimentos; 
 Trabalhar técnicas para o gerenciamento de aquisições: matéria-prima, máquinas e equipamentos; 
 Desenvolver conhecimento de logística interna (recebimento, armazenamento e estoque), bem 

como logística externa (movimentação e distribuição física de matéria-prima, máquinas e 
equipamentos); 

 Trabalhar fundamentos de gestão de materiais integrados ao planejamento e controle de produção. 
 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. A Cadeia de Suprimentos 
1.1 Introdução 
1.2 O conceito de cadeia de suprimentos 
1.3 A administração de materiais 
2. Compras e Qualificação de Fornecedores 
2.1 Compras 
2.1.1  Conceitos 
2.1.2  Objetivos básicos da função de compras 
2.1.3  Organização da área de compras 
2.1.4  Atividades da área de compras 
2.1.5  Critérios para especificação dos materiais 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

2.2 Fornecedores de materiais 

2.2.1  Classificação de fornecedores 

2.2.2  Seleção e avaliação de fornecedores 

2.2.3  Características de um bom fornecedor 

3. Administração de Máquinas e Equipamentos 

3.1.1 Introdução 

3.1.2 Formas de obtenção dos equipamentos 

3.1.3 Processo de obtenção dos equipamentos 

3.1.4 Seleção dos equipamentos de construção 

3.1.5 Manutenção dos equipamentos 

4. Perda de Material nos canteiros de obras 
4.1 A construção civil e as perdas de materiais 
4.2 Diagnóstico das perdas de materiais na produção de edifícios 
4.3 Gestão de consumo de materiais 
5. Planejamento e Controle de Estoques 

5.1.1 Conceito de estoques 

5.1.2 Classificação dos estoques 

5.1.3 Funções dos estoques 

5.1.4 Objetivos da administração de estoques 

5.1.5 Custos de estoques 

5.1.6 Controle dos estoques de materiais 

6. Recebimento de Materiais 

6.1.1 Introdução 

6.1.2 Controle de recebimento dos materiais no canteiro 

6.1.3 Índice de erros na entrega do material 

6.1.4 Tempo médio de atraso na entrega dos materiais em obra 

6.1.5 Registros de não conformidade 

7. Armazenagem 
7.1.1 Tipos de armazenagem 
7.1.2 Formas de armazenagem 
7.1.3 Quantidades a armazenar e tamanho das instalações 
7.1.4 Condições de armazenagem 
8. Gestão da distribuição física (Movimentação de Materiais) 
8.1.1 Introdução 
8.1.2 Princípios básicos da movimentação de materiais 
8.1.3 Equipamentos e máquinas utilizados 
8.1.4 Custo da movimentação de materiais 
9. O Kanban aplicado à gerência de suprimentos 
9.1.1 Funcionamento do sistema Kanban 
9.1.2 Uso do Kanban na gerência de suprimentos 
10. Integração com Sistemas de Planejamento e Controle da Produção 
10.1.1 Introdução 
10.1.2 Sistemas de planejamento e controle da produção 
10.1.2.1 Planejamento da produção Controle da produção 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 
 Aula expositiva e dialogada utilizando os recursos didáticos; 

 Discussão dos temas trabalhados, por meio de atividades em grupo e estudos de caos; 

 Seminários com temas complementares; 

 Exercícios complementares. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a aprendizagem do aluno e a 

prática metodológica do professor, através de alguns instrumentos e critérios abaixo descritos: 

 Exercícios propostos que permitam ao professor obter informações sobre habilidades cognitivas, 

atitudes e procedimentos dos alunos, em situações naturais e espontâneas. Esses exercícios serão 

alguns trabalhados em grupos e outros individuais, nos quais os alunos terão como fonte de 

pesquisa o material fornecido pelo professor e o livro didático indicado. 

 Prova contemplando questões discursivas e/ou abertas e de múltipla escolha, que o aluno deve 

fazer individualmente e sem pesquisa bibliográfica. 

 Apresentação de seminários; 
 A participação em sala de aula e a assiduidade do aluno também serão observadas e 

complementarão o processo avaliativo. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco e pincel atômico, projetor multimídia, apostilas, livros e revistas especializadas. 
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