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 APRESENTAÇÃO

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, criados por meio da Lei nº

11.892/2008, constituem um novo modelo de instituição de educação profissional e tecno-

lógica.  Este novo modelo tem como objetivo responder de forma eficaz às demandas

crescentes por formação profissional, por difusão de conhecimentos científicos e tecnoló-

gicos e de suporte aos arranjos produtivos locais.

Desta forma, o Instituto Federal Catarinense oferece cursos em sintonia com a consoli-

dação e o fortalecimento dos arranjos produtivos locais; estimulando a pesquisa aplicada,

a produção cultural, o empreendedorismo e o cooperativismo, e apoiando processos edu-

cativos que levam à geração de trabalho e renda, especialmente a partir de processos de

autogestão.

Atendendo ao novo modelo de instituição de educação profissional e tecnológica cria-

do pelo MEC, o foco dos Institutos Federais é a justiça social, a competitividade econômi-

ca e a geração de novas tecnologias. Levando em consideração que os IFEs respondem,

de forma ágil e eficaz, às demandas crescentes por formação profissional, por difusão de

conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte aos arranjos produtivos locais, o

Instituto Federal Catarinense – Campus São Francisco do Sul, apresenta o Curso Superi-

or de Tecnologia em Logística, que buscará suprir a carência de profissionais com forma-

ção nessa área tecnológica, na região.      

O município de São Francisco do Sul foi fundado em 23 de março de 1658. Terceira ci -

dade mais antiga do Brasil, a ilha foi descoberta em 1504 pelo francês Binot Paulmier de

Goneville. Localizada no  Litoral Norte (Microrregião do Nordeste de Santa Catarina), a

188 km de Florianópolis e 37 km de Joinville, com uma área de 540,8 Km/Quadrados, São

Francisco do Sul tem uma população de 39.341 habitantes (fonte:IBGE/2009). As cidades

próximas são Joinville, Itapoá, Garuva, Araquari, Balneário Barra do Sul,  Barra Velha.

Em 1553 chegaram os espanhóis, que construíram a capela de Nossa Senhora das

Graças, mas o povoamento efetivo da cidade só aconteceu a partir de 1658, com a che-

gada de Manoel Lourenço de  Andrade, sua família e uma leva de escravos. Em 15 de

abril de 1847, recebeu o título de cidade. 

Com a construção da rede ferroviária, a região teve um forte impulso de desenvolvi-

mento. A importância dos trens para a economia de São Francisco do Sul se mantém até

hoje, já que neles os produtos do município são transportados até o porto. No século XX,

a localização do porto mudou, permitindo maior movimento de navios. É o quinto maior

porto brasileiro quanto à movimentação de contêineres e o melhor porto natural do Sul do



país. 

A produção da cidade de São Francisco é escoada de quatro maneiras: pelos portos

de São Francisco do Sul, Itajaí, Itapoá e Navegantes, por ferrovia (escoamento de cereais

e óleos vegetais, inclusive da região central do Brasil), pelos aeroportos de Navegantes e

de Joinville e ainda pelas rodovias BR-101 e BR-280.

O turismo também contribui na produção de renda local, uma vez que o tombamento

do centro histórico da cidade garantiu a preservação dos prédios e da riqueza arquitetôni-

ca da época colonial.  Podem ser  encontrados no município  tanto  atrações históricas,

como o Forte Marechal Luz, a Igreja Matriz e o Museu Nacional do Mar, quanto belas prai-

as, com destaque para a Praia da Enseada, Prainha e Ubatuba.

Outro setor que se destaca é o de tecnologia de informação. A expansão do mercado

de trabalho provocada pela vocação da região norte do estado de Santa Catarina e em

especial das cidades de Joinville, Araquari, Barra do Sul e São Francisco do Sul está dire-

tamente ligada a logística. O PIB de São Francisco do Sul é o 8º maior de Santa Catarina,

sendo o maior PIB Per Capita do Estado. Apesar de ser a terceira cidade mais antiga do

Brasil e contar com um PIB de destaque no Estado, São Francisco do Sul não tem tido in-

vestimentos educacionais que  permitissem a seus jovens e demais trabalhadores o aces-

so à educação profissional, que garantisse a  qualificada inserção no mercado de traba-

lho. Segundo dados do IBGE relacionados ao Mapa de Pobreza e Desigualdade dos Mu-

nicípios Brasileiros - 2003, a incidência de pobreza em São Francisco do Sul atinge 34,8. 

Além disso, segundo dados do Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos

e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), sobre o número de estabelecimentos de ensino se-

gundo a modalidade – São   Francisco do Sul 2002/2006, o município não possuí estabe-

lecimentos de ensino atuando nos níveis na educação profissional (nível técnico) e superi-

or.

Diante dessa lacuna surge a institucionalização do Campus Avançado de São Francis-

co do Sul, que foi possível a partir da criação do Instituto Federal Catarinense com sede

em Blumenau, e a concomitante transformação em Institutos Federais das antigas Esco-

las Agrícolas e Agrotécnicas, entre elas o Colégio  Agrícola Senador Carlos Gomes de Oli-

veira de Araquari. O mesmo passou a ser Instituto Federal Catarinense Campus Araquari,

através da Lei nº 11.892 em dezembro de 2008. 

O Campus de São Francisco do Sul tem por objetivo estimular e apoiar processos

educativos que levem à geração de trabalho e renda, e à emancipação do cidadão na

perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional. Neste contexto insere-

se o Curso Superior de Tecnologia em Logística, parte do Eixo Tecnológico de Gestão e



Negócio.

O caráter transversal da área de atuação do curso permite oferecer à região oportuni-

dade de  desenvolvimento social através da formação de egressos, seja atuando em em-

presas que exploram a gestão e o negócio, seja através da formação de novos empreen-

dimentos fomentados pelo conhecimento gerado dentro do curso. Fica claro também a

contribuição do Instituto Federal Catarinense e do Curso Superior de Tecnologia em Lo-

gística como fomento no resgate social  da comunidade que, apesar de localizada nas

fronteiras de centros urbanos de reconhecido poder aquisitivo, carece de oportunidades

para uma boa parte da sua população.

ÁREA DE ORIGEM/IDENTIFICAÇÃO

CNPJ: 10.635.424/0012-39 

Razão  Social: INSTITUTO  FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E  TECNOLOGIA
CATARINENSE – Campus São Francisco do Sul 

Esfera Administrativa: Federal 

Endereço:  Rua Barão do Rio  Branco,  377,  2º  andar,  Centro  –  São Francisco do
Sul/SC

Telefone/Fax: (47)3233-4000

E-mail de Contato: ifc@saofrancisco.ifc.edu.br

Sítio da Unidade: http://www.saofrancisco.ifc.edu.br

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Quadro 1 – Identificação do Campus

Curso: SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA

Habilitação: Tecnólogo em Logística

Carga Horária Total: 2.000 Horas

Local de Oferta: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CATARINENSE – Campus São Francisco do Sul

Estágio-Horas: Não obrigatório

Legislação e Atos Oficiais Relativos ao Curso: Resolução CNE/CP3 de 18/12/2002;
Resolução nº 2 de 18/06/2007; Parecer CNE/CES nº 436/2001; Parecer CNE/CES nº
261/2006; Parecer CNE/CES nº 277/2006; Constituição Federal do Brasil de 05/10/1988;
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 20/12/1996.
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1    ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

1.1 Contexto educacional
 

A  gênese  do  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Logística  do  Instituto  Federal

Catarinense do Campus São Francisco do Sul contempla a importância do conhecimento

e  a  sua  constante  evolução.  Neste  contexto,  entende-se  que  as  sociedades

contemporâneas  têm  esperado  contribuições  cada  vez  mais  amplas  das  instituições

universitárias e, nesse sentido, é preciso considerar que a formação profissional para os

diferentes segmentos do mercado de trabalho, bem como a contribuição para a inovação

tecnológica, do avanço científico à extensão do conhecimento nelas gerado aos diferentes

segmentos  da  sociedade  são  deveras  importantes.  As  rápidas  transformações

econômicas, tecnológicas e políticas deste período constituem o cenário volátil onde as

instituições, em diversas áreas e setores, têm sido instadas a se adaptar. 

Assim, com o crescimento da indústria, do comércio, da produção e da circulação de

riqueza, aumentando a complexidade da gestão, o processo de segregação do trabalho e

especialização de atividades no município de São Francisco do Sul, percebe-se que a

qualificação de profissionais para atuarem com a logística em estabelecimentos privados

ou  órgãos  públicos  tornou-se  de  grande  importância.  É  nesse  contexto  que  nasce  a

proposta do Curso Superior de Tecnologia em Logística do Instituto Federal Catarinense

no Campus São Francisco do Sul, o que têm origem no Planejamento Estratégico do

Campus  que  identificou  a  tendência  de  atuação  no  Eixo  Tecnológico  de  Gestão  e

Negócios. Sua concepção está alicerçada em uma demanda local e regional. 

Partindo-se da premissa e do compromisso de delinear um profissional que disponha

de uma sólida base de conhecimentos técnicos, cultural e humanística, visão sistêmica e

interdisciplinar  da  atividade  de  logística,  percepção  dos  avanços  tecnológicos  e  das

tendências  econômicas  e  sociais.  Além  disso,  deve  ser  um  cidadão  solidário,  com

capacidade  de  diálogo  com  os  demais  profissionais  de  sua  área  e  áreas  afins,

comprometido com a sociedade e capaz de atuar com responsabilidade, liderança e ética

no  contexto  das  atividades  e  do  patrimônio  das  organizações,  sabendo  adaptar  as

condições locais  e  regionais à nova realidade do mundo atual.  Desta forma,  o  curso

objetiva formar profissionais capazes de planejar,  colocar em operação e controlar as

atividades  de  logística  de  uma  empresa,  utilizando  as  metodologias  e  tecnologias

atualizadas de gestão e identificando oportunidades de redução de custos, aumento da

qualidade dos serviços em geral e aumento da qualidade de cumprimento do prazo. O

profissional sairá preparado para otimizar os processos de aquisição, armazenamento e



distribuição de materiais dentro do conceito de cadeia de suprimento, bem como para

analisar  aspectos  de  dimensão  e  localização  de  Centros  de  Distribuição,  visando  à

minimização de custos operacionais e tributários, sem perda na qualidade dos serviços, e

possibilitando vantagens competitivas para a empresa. 

O curso teve sua autorização de funcionamento por  meio da Resolução  nº 002 –

CONSUPER/2013 do Conselho Superior da Instituição, oferendo a comunidade 40 vagas

noturnas, semestralmente. 

1.2 Políticas institucionais no âmbito do curso

As políticas institucionais no âmbito do Curso Superior de Tecnologia em Logística é

regido pela legislação da educação superior do país e seguem as diretrizes estabelecidas

no  PDI  e  PPI  do  IFC,  bem como deste  próprio  PPCS,  onde  estão  estabelecidas  as

normativas para ingresso, programa de bolsa, ensino, pesquisa e extensão. 

A proposta pedagógica, considerando sua vocação e nível de organização, assume a

responsabilidade com a utilização do conhecimento  e a  implementação de processos

pedagógicos que valorizem a iniciativa dos estudantes, o trabalho em equipe, o espírito

crítico e inovador. Nesta perspectiva, muito embora consciente do seu papel social, que é

promover e enfatizar a excelência do ensino, pesquisa e extensão, a instituição se propõe

a  uma prática  do  ensino  que  expresse  a  indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa  e

extensão, como condição para a efetivação de um processo de ensino que se estabeleça

para além da sala de aula. 

Esta postura acadêmica do Instituto Federal Catarinense decorre da concepção de

que  ensinar  é  estimular  a  autonomia  dos  alunos,  envolvendo  o  despertando  seus

interesses para entender o mundo onde de fato estão inseridos, para assim contribuir

para  a  sua  transformação.  O  ensino,  tendo  por  base  o  questionamento  (ensino),  a

investigação  (pesquisa)  e  a  aplicabilidade  do  conhecimento  produzido  na  realidade

concreta  (extensão),  permite  que  os  alunos  se  tornem  éticos,  críticos,  atuantes  e

comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade democrática e solidária. Esta

forma  de  ensinar,  que  combina  ensino,  pesquisa  e  extensão  como  prática  e  como

princípio educativo, é tarefa não só de todas as instituições de educação superior, mas de

todos os agentes educacionais. 

Portanto,  a  proposta  do  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Logística  do  Instituto

Federal Catarinense, pautada na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é

o caminho estabelecido para a qualificação de nosso ensino, com intuito de estabelecer a

excelência do conhecimento em logística.  Desta forma, as propostas que garantem a



efetividade das políticas institucionais no interior do curso são: 

• Planejamento  interdisciplinar,  pautado  na  indissociabilidade  entre  ensino,

pesquisa e extensão; 

• Disciplinas encaminhadas para Práticas Interdisciplinares; 

• Laboratório;

• Projeto de Extensão;

• Projeto de Pesquisa;

• Eventos acadêmicos integrados aos demais cursos da Instituição, pautados na

ética, na solidariedade e na criticidade. 

Nestas  propostas,  são  enfocados  temas  que  transversalizam  o  dia  a  dia  das

disciplinas do curso de maneira alinhada aos princípios filosóficos da instituição. 

Na  sequência  passa-se  a  demonstrar  as  normativas  estabelecidas  para  ingresso,

programa de bolsa, ensino, pesquisa e extensão. 

1.2.1 Ingresso

 O ingresso aos cursos da Instituição se dá mediante Processo Seletivo Próprio e por

meio do ENEM que tenham concluído o Ensino Médio. A execução do Processo Seletivo

cabe a uma Comissão designada pela Reitoria. O Processo Seletivo será igualitário a

todos os candidatos, promovendo uma integração dos conteúdos de verificação com os

do Ensino Médio. Quando o número de candidatos classificados não preencher as vagas

fixadas pela Instituição e constantes do Edital do Processo Seletivo, poderá ser aberto

novo processo, desde que haja prévia autorização da Reitoria. Após o segundo Processo

Seletivo, as vagas remanescentes poderão ser preenchidas por portadores de diplomas

de nível superior devidamente registrados. O Edital do Processo Seletivo definirá a forma

de classificação dos candidatos no caso da ocorrência de empate. A admissão aos cursos

também  poderá  ocorrer  por  meio  de  classificação  do  ENEM,  sempre  atrelado  aos

Processos Seletivos, nos quais estarão descritos os critérios para esta forma de ingresso.

 Será  aceita,  ainda,  a  transferência  de  aluno  oriundo  de  outra  instituição  de  ensino,

nacional ou estrangeira, para curso da mesma área e habilitação, mediante adaptação ou

complementação de créditos, realizada de acordo com as normas do Conselho Nacional

de  Educação  e  parecer  da  Coordenação  do  Curso.  O  ingresso  de  candidatos  será

mediante processo seletivo específico à área de Logística.



1.2.2 Programa de Atendimento aos Estudantes em Vulnerabilidade Social 

    O Programa de Assistência Estudantil – PAE é o conjunto de ações implementadas

pela Coordenadoria de Assuntos Estudantis, com o intuito de favorecer a permanência

dos estudantes na instituição e, por conseguinte, a conclusão de curso dos estudantes

matriculados nos cursos de Graduação (licenciatura, bacharelado, tecnológico), Ensino

Técnico Integrado, Técnico Subsequente e PROEJA.

    Objetivando oferecer auxílio financeiro aos estudantes em vulnerabilidade social para o

custeio complementar de despesas com moradia, transporte, alimentação, aquisição de

material didático o PAE pretende promover inclusão social, formação plena, produção de

conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e bem-estar biopsicossocial.

     O PAE segue as diretrizes estabelecidas no Decreto nº 7.234 de 19 de Julho de 2010,

que  dispõe  sobre  o  Programa  Nacional  de  Assistência  Estudantil  –  PNAES  e

complementado pelo Ofício n°042/2011 GAB/SETEC/MEC de 03 de maio de 2011. 

     Para acessar o PAE o estudante deverá apresentar renda per capta familiar de até 1,5

salário-mínimo vigente!

1.2.3 Ensino 

    Com relação ao ensino, independentemente da modalidade/nível de educação e da

demanda social a que atendam, devem ser pautados na concepção de uma educação

ministrada  em  um  Centro  de  Referência  no  Ensino  e  na  Modernização  do  Ensino,

conforme estabelece o PDI do IFC e devendo ainda considerar os seguintes aspectos: a

1.2.4 Pesquisa

 A pesquisa na educação profissional estabelece uma relação indissociável com o ensino

e a extensão. O ato de pesquisar permeia todas as ações e evolui em complexidade e

rigor à medida que os níveis educativos se aprofundam acompanhando o princípio da

verticalidade.  Os processos de pesquisa,  sejam de cunho pedagógico  e/ou científico,

partem do desenvolvimento de práticas investigativas intensificando-se até a geração de

soluções técnicas e tecnológicas, às demandas sociais e peculiaridades regionais, tendo

como foco a extensão de seus benefícios para a comunidade e a preservação do meio

ambiente.

    Segundo o Ministério da Educação (2008), cabe aos Institutos Federais de Educação,

Ciência e Tecnologia, enquanto fomentadores do diálogo dentro de seu território, provocar

a atitude de curiosidade e diálogo com o mundo numa atitude própria de pesquisa. O ato

de pesquisar, nos Institutos Federais, é ancorado em dois princípios: o princípio científico,



que se consolida na construção da ciência; e o princípio educativo, que diz respeito à

atitude de questionamento diante da realidade. 

    A iniciação científica na educação profissional  deve constituir-se num processo de

inserção do discente no mundo científico e propiciar-lhe contato com os fundamentos para

a produção do conhecimento científico e tecnológico. Deve desenvolver no educando a

apropriação  dos  fundamentos  teóricos  epistemológicos  e  metodológicos  através  da

realização  de  pesquisas  com base  nos  fundamentos  apreendidos.  O  resultado  desta

modalidade de pesquisa geralmente é expressa em monografias, trabalhos de conclusão

de  cursos  e,  em  geral,  é  tema  de  divulgação  em  mostras,  feiras,  jornadas  e  em

seminários, modalidades previstas para o curso de tecnólogo em logística. 

1.2.5 Extensão

 As  políticas  de  extensão  orientam-se  pela  razão  de  que  os  princípios  da  relação

empresarial e comunitária, devam ser um trabalho acadêmico e social, que promovam a

produção e a democratização do saber, o desenvolvimento e a organização da sociedade,

a formação de cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e das responsabilidades

do exercício da cidadania, viabilizando a inserção, o reconhecimento e valorização dos

egressos do IFCatarinense, no mundo do trabalho.

 

1.2.6 Estágio 

Serão  admitidos  estagiários  em  caráter  não  obrigatório  desde  que  haja  vagas  e

disponibilidades  de  professores-orientadores,  em  conformidade  com  regulamentação

prevista  no  âmbito  do Instituto  Federal  Catarinense.  O cômputo  das horas realizadas

durante o estágio será analisado pela coordenação do curso que poderá validar o mesmo,

permitindo assim que seja feito o registro junto à documentação do aluno.

1.3 Objetivos do curso

    O Curso Superior de Tecnologia de Logística é uma forma de educação profissional

destinado  aos egressos  do ensino  médio  e  técnico,  que  objetiva  formar  profissionais

capazes de planejar, colocar em operação e controlar as atividades de logística de uma

empresa, utilizando as metodologias e tecnologias atualizadas de gestão e identificando

oportunidades de redução de custos,  aumento da qualidade dos serviços em geral  e

aumento da qualidade de cumprimento  do prazo.  O profissional  sairá  preparado para

otimizar os processos de aquisição, armazenamento e distribuição de materiais dentro do

conceito  de  cadeia  de suprimento,  bem como para  analisar  aspectos  de dimensão e



localização de Centros de Distribuição, visando à minimização de custos operacionais e

tributários, sem perda na qualidade dos serviços, e possibilitando vantagens competitivas

para a empresa, que nos limites de profissionalização cubram as carências técnicas e de

gestão empresarial no setor produtivo e de serviços, possibilitem ao acadêmico do Curso

a aquisição de conhecimentos de caráter técnico e  tecnológico, bem como de habilidades

e atitudes que lhe permitam participar de forma responsável, ética, ativa, crítica e criativa

na solução dos problemas da cadeia de suprimentos, de integrar-se na força de trabalho

do setor e de desempenhar com segurança e discernimento as atribuições que lhe forem

próprias.

1.4 Perfil profissional do egresso

 O  perfil  profissiográfico  desejado  ao  Tecnólogo  em  Logística  é  de  um  profissional

especializado  em  aquisição,  recebimento,  armazenagem,  distribuição  e  transporte.

Atuando na área logística de uma empresa ou organização, planejando e coordenando a

movimentação física e de informações sobre as operações multimodais de transporte,

para proporcionar fluxo otimizado e de qualidade para peças, matérias-primas e produtos,

desenvolvendo e gerenciando sistemas logísticos de gestão de materiais  de qualquer

natureza,  o  que  inclui  redes  de  distribuição  e  unidades  logísticas,  estabelecendo

processos de compras, identificando fornecedores, negociando e estabelecendo padrões

de recebimento,  armazenamento,  movimentação e embalagem de materiais,  podendo

ainda controlar recursos financeiros e ocupar-se do inventário de estoques, sistemas de

abastecimento,  programação  e  monitoramento  do  fluxo  de  pedidos,  exigindo  para  o

exercício  das  atribuições,  visão  sistêmica  e  estratégica,  capacidade  de  comando,

liderança, densos conhecimentos de estratégias de segurança e respectivas tecnologias e

equipamentos, além de habilidades e atitudes que lhe permitam participar de forma ética,

responsável, ativa, crítica e criativa.

1.5 Estrutura curricular

 O  currículo,  na  concepção  do  Instituto  Federal  Catarinense,  expresso  no  Projeto

Pedagógico Institucional, consta com uma abordagem inter e transdisciplinar, contempla

os aspectos técnicos da formação profissional, bem como os conhecimentos científicos,

tecnológicos,  culturais  e  humanistas  necessários  à  formação  do  ser  humano,

comprometido eticamente com o crescimento e com a transformação da sociedade. Por

isso, o currículo não se limita a preparar o acadêmico para o mundo do trabalho, mas



também procura capacitá-lo para uma percepção crítica dos problemas da sociedade, por

meio de uma formação cidadã e humana. 

    A proposta do Instituto Federal Catarinense é trabalhar com a concepção de currículo

que esteja  em permanente  avaliação e  que seja  integrado e  flexível  à  realidade dos

diversos cursos. Cabe ressaltar que a flexibilidade na mudança curricular é realizada com

o objetivo  de atender  a dinâmica das transformações peculiares  ao universo  de uma

prática pedagógica, norteada pelos princípios da indissociabilidade, entre ação reflexão,

ou seja, é elaborado com o objetivo de atender com qualidade e excelência a comunidade

acadêmica e local. 

 O curso foi concebido a partir de uma reflexão crítica sobre as dimensões e concepções

que fazem parte de um currículo de formação de profissionais que esteja em consonância

com a ótica das tendências da gestão das organizações empresariais. A matriz curricular

foi criada, portanto, de modo a promover um diálogo constante entre a teoria e a prática

possibilitando,  desta  forma,  que o acadêmico adquira  autonomia  para  produzir  novos

conhecimentos em função das necessidades de sua atuação profissional.      

 A autonomia  e  o  diálogo  entre  teoria  e  prática,  por  sua vez,  promove  e  estimula  a

interdisciplinaridade no que diz respeito aos estudos e as pesquisas dos acadêmicos. 

Metodologicamente,  o  currículo  será  trabalhado  a  partir  da  concepção  da

interdisciplinaridade,  vista  como um sistema de  ações  institucionais  que  reconhece  e

promove  a  integração,  a  interseção,  a  interconectividade,  o  mútuo  esclarecimento,  a

reciprocidade  e  a  instrumentalidade  conceitual  das  experiências  entre  disciplinas  do

próprio curso.

 Com base nas diretrizes curriculares, o curso tem sua matriz curricular organizada em 6

(seis) semestres. A carga horária total do curso é de 2.000 (Duas Mil ) horas, sendo 1.800

(Hum Mil e Oitocentas Horas) das atividades acadêmicas e 200 (Duzentas Horas) das

atividades complementares. 

      A matriz está adequada à legislação pertinente, em especial ao Parecer CNE/CES no

329/2004, que estabelece a carga horária de 1.800 horas, como também à Resolução

CNE/CP nº 3, de 18 de Dezembro de 2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares para o

Curso Tecnológico em Logística e a Resolução CNE nº 2, de 18 de Junho de 2007, que

dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração

dos cursos de tecnologia, na modalidade presencial.

    A matriz  curricular  do curso foi  enriquecida com a diversidade de conhecimentos

necessários  à  formação do profissional  que atenda  a  demanda atual  do  mercado.  O

desenvolvimento do curso dá-se a partir das disciplinas teóricas apresentadas na matriz



curricular, das atividades complementares que contribuem na formação, proporcionando

estudos interdisciplinares e transversais em relação ao mundo do trabalho, e da extensão

junto  à  comunidade.  Como  aplicação  prática,  são  adotadas  as  atividades

complementares. Recomenda-se a observância da sequência lógica da disposição das

disciplinas e atividades complementares. 

 

1.5.1 Matriz Curricular de Disciplinas Obrigatórias

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉDITOS CH

1º S
E

M
E

S
T

R
E

Introdução à Administração 04 60

Português Instrumental 04 60

Estatística 04 60

Tecnologias da Informação 04 60

Fundamentos de Logística 04 60

TOTAL 20 300

2º S
E

M
E

S
T

R
E

Metodologia Científica 02 30

Contabilidade e Gestão de Custos 04 60

Planejamento de Carreira 04 60

Fundamentos de Matemática 04 60

Gestão de Pessoas 04 60

Administração de Serviços 02 30

TOTAL 20 300

3º S
E

M
E

S
T

R
E

Matemática Financeira 04 60

Gestão da Cadeia de Suprimentos 04 60

Gestão de Estoques, Armazenagem e Movimentação 04 60

Gestão e Processos de Compras 02 30

Gestão de Transporte de Cargas 04 60

Direito Aplicado à Logística 02 30

TOTAL 20 300

4º S
E

M
E

S
T

R
E

Matemática Aplicada 04 60

Economia e Mercado 04 60

Empreendedorismo e Gestão de Projetos 04 60

Inglês Instrumental 04 60

Gestão da Qualidade 04 60

TOTAL 20 300



5º S
E

M
E

S
T

R
E

Espanhol Instrumental 04 60

Ética e Relações de Trabalho 02 30

Estratégias de Localização e Planejamento da Rede 04 60

Gestão de Marketing 04 60

Logística Internacional 02 30

Metodologia da Pesquisa 02 30

Logística Reversa 02 30

TOTAL
 

20 300

Sistema Portuário e Gerenciamento de Portos 04 60

Responsabilidade Social e Empresarial 04 60

Optativa 02 30

Gestão Tributária nas Operações Logísticas 02 30

Trabalho de Curso 08 120

TOTAL 20 300

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 120 1800

Quadro 3 – Matriz Curricular

1.5.2 Matriz Curricular de Disciplinas Optativas

DISCIPLINAS OPTATIVAS

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉDITOS CH

Tópicos Especiais em Logística 02 30

Libras 02 30

Tópicos Especiais em Cultura Brasileira 02 30

Quadro 4 – Disciplinas Optativas

1.5.3 Outras Atividades Curriculares

OUTRAS ATIVIDADES CURRICULARES

ATIVIDADES COMPLEMENTARES CRÉDITOS CH

Atividades Autônomas 200

Quadro 5 – Outras Atividades Curriculares



1.5.4 Carga Horária por Núcleo/Atividade

CARGA HORÁRIA POR NÚCLEO/ATIVIDADE

NÚCLEO/ATIVIDADE CRÉDITOS CH

Créditos Obrigatórios/Carga Horária Total 120 1800

Créditos Optativos/Carga Horária Máxima* 02 30

Créditos Complementares/Carga Horária Total 200

TOTAL 120 2000

(*) Já incluídos na Matriz Curricular

Quadro 6 – Carga Horária do Curso

1.6 Conteúdos curriculares

O currículo do Curso Superior de Tecnologia em Logística está organizado para formar

profissionais a partir de quatro eixos norteadores. O primeiro, dos conteúdos de Formação

Básica  e  Humana,  inclui  disciplinas  que  visam  oferecer  aos  acadêmicos  uma

compreensão de vida e de sociedade comprometida com uma prática libertadora a partir

de  um  agir  ético,  cultural  e  social.  O  segundo,  de  Formação  Instrumental,  abrange

disciplinas que objetivam fornecer o alicerce necessário para a construção da formação

profissional.  O terceiro,  da  Formação  Profissional,  abrange  disciplinas  que  têm como

principal  objetivo  abordar  os  aspectos  relacionados  aos  Conteúdos  Específicos  da

profissão  de  Tecnólogo  em  Logística.  O  quarto  e  último  eixo,  de  Formação  Teórico-

Prática, busca promover a articulação entre teoria e prática, a partir de um movimento

contínuo entre saber  e fazer,  que buscam enriquecer  e aprofundar  os conhecimentos

desenvolvidos nas áreas de formação anteriores. 

EIXOS NORTEADORES

PRIMEIRO – FORMAÇÃO BÁSICA E HUMANA SEGUNDO – FORMAÇÃO INSTRUMENTAL

Estatística Administração de Serviços

Ética e Relações de Trabalho Contabilidade e Gestão de Custos

Fundamentos de Matemática Economia e Mercado

Introdução à Administração Empreendedorismo e Gestão de Projetos

Libras Espanhol Instrumental 

Metodologia Científica Gestão da Qualidade

Planejamento de Carreira Gestão de Marketing

Responsabilidade Social e Empresarial Gestão de Pessoas

Tecnologia da Informação Inglês Instrumental 

Tópicos Especiais em Cultura Brasileira Matemática Financeira

Metodologia da Pesquisa

Português Instrumental 



TERCEIRO – FORMAÇÃO PROFISSIONAL QUARTO – FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA

Direito Aplicado à Logística Atividades Autônomas

Estratégias de Localização e Planejamento da 
Rede

Trabalho de Curso

Fundamentos de Logística

Gestão da Cadeia de Suprimentos

Gestão  de  Estoques,  Armazenagem  e
Movimentação

Gestão de Transporte de Cargas

Gestão e Processos de Compras

Gestão Tributária nas Operações Logísticas

Logística Internacional

Logística Reversa

Matemática Aplicada

Sistema Portuário e Gerenciamento de Portos

Tópicos Especiais em Logística

Quadro 7 – Eixos Norteadores

Na estrutura proposta para o Curso Superior de Tecnologia em Logística, destaca-se a

inclusão de disciplina optativa, que deverá ser cursada por escolha do acadêmico, dentre

as disciplinas ofertadas pela IES. A ampliação por outras áreas de formação visa permitir

a  busca  por  conteúdos  que  venham  ao  encontro  dos  projetos  pessoais  de  cada

acadêmico,  caracterizando,  dessa  forma,  a  possibilidade  de  flexibilização  curricular.

Atendendo às exigências do Decreto Lei nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, é ofertada

a  disciplinas  de  LIBRAS –  Linguagem Brasileira  de  Sinais,  como Disciplina  Optativa,

oportunizando ao acadêmico um crescimento  pessoal  e  uma grande oportunidade de

contribuir para a inclusão social dos deficientes auditivos. 

Já  as  disciplinas  de  Gestão  da  Qualidade,  Logística  Reversa  e  Responsabilidade

Social e Empresarial proporcionam aos acadêmicos as práticas sociais que valorizam a

vida em comunidade, a justiça, a equidade socioambiental e a proteção do Meio Ambiente

Natural, com base na Lei nº 9.795, de 27/04/1999, no Decreto nº 4.281, de 25/06/2002, no

Parecer CNE/CP nº 14, de 06/06/2012 e na Resolução CNE/CP nº 2, de 15/06/2012. 

Com relação a Educação das Relações Ético Raciais e para o Ensino de História e

Cultura Afro-Brasileira e Indígena, conforme a Lei  nº 10.639, de 09/01/2003, o Parecer

CNE/CP 3, de 10/03/2004, a Resolução nº 1, de 17 de Junho de 2004 e a Lei nº 11.645,

de  10/03/2008,  estão  previstas  nas  disciplinas  de  Planejamento  de  Carreira;  Ética  e

Relações de Trabalho; Responsabilidade Social e Empresarial e Tópicos Especiais em

Cultura Brasileira. 



Com base nas diretrizes curriculares, o curso tem sua matriz curricular organizada em

6 (seis) semestres. A carga horária total do curso é de 2.000 (Duas Mil) horas, sendo

1.800 (Hum Mil e Oitocentas Horas) das atividades acadêmicas e 200 (Duzentas Horas)

das atividades autônomas. 

Os conteúdos curriculares de cada elemento curricular,  bem como as bibliografias

básicas e complementares, encontram-se no anexo I

1.7 Metodologia

O  processo  educativo  é  definido  como  processo  contínuo  e  de  formação  e

transformação que visa oferecer à pessoa e à comunidade uma compreensão de mundo,

comprometida com uma prática libertadora, recriando a vida e a sociedade. 

De acordo com as diretrizes para educação do Instituto Federal Catarinense, propõe-

se uma prática educativa, na qual os indivíduos e grupos: 

– Desenvolvam consciência crítica da realidade;

– Aprendam que o interesse social é mais importante que o individual;

– Exercitem o senso e a prática da justiça e da solidariedade;

– Alcancem a sua realização como fruto do esforço comum; e

– Tomem consciência de que todos têm direito de participar de modo justo dos frutos

do trabalho; 

 Desta forma, o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Logística do

Instituto  Federal  Catarinense  –  IFC,  desenvolve  suas  atividades  alinhadas  com  as

Diretrizes  Curriculares  Nacionais  que  definem  os  Cursos  de  Tecnologia,  com  uma

metodologia  concentrada  em  um  conceito  de  educação  fundamentada  em  práticas

pedagógicas em todos os níveis da ação educacional.

Diante  deste  contexto  o  Curso  Superior  de  Tecnologia  em Logística  reafirma  seu

compromisso  com o ensino  e  a  socialização,  bem como renova  as  motivações  e  os

parâmetros que sustentam sua proposta política, administrativa e pedagógica orientada

por  uma linha  humanista  social,  a  instituição estabelece  como finalidades  primordiais

articuladas ao ensino, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDB – 9394/96). 

Por fim, o processo de ensino e de aprendizagem é pautado numa epistemologia que

concebe o  discente  como sujeito  na  construção do conhecimento,  numa metodologia

problematizadora,  em que situações problemas desafiem para busca e sistematização

dos  conteúdos  com  vistas  à  produção  de  novos  conhecimentos,  em  que  a  prática

didático-pedagógica se estabeleça a partir da radicalidade de interações entre processo e



conteúdo  e  indivíduo  e  meio  social,  consubstanciado,  na  prática,  a  aprendizagem

significativa. 

Nesse  sentido,  são  organizadas  práticas  pedagógicas  que  visam  aplicar  as

competências  gerais  e  específicas  necessárias  para  o  desenvolvimento  do  perfil  do

profissional do egresso, tais como: seminários específicos e interdisciplinar, apresentação

de trabalhos orais de temas específicos de cada disciplina e apresentação e participação

em  eventos  acadêmicos,  análise  critica  de  textos  acadêmicos,  leitura  e  escrita  para

elaboração  de  documentos  acadêmicos  como  resenhas,  resumos,  fichas  de  leituras,

elaboração de artigos,  elaboração de portfólios de ensaios de pesquisas e artigos de

atividades desenvolvidas nas horas complementares como observações e práticas como

profissionais da área em diferentes espaços de atuação profissional. 

1.8 Atividades complementares

 Conforme  recomendam  as  Diretrizes  Curriculares  para  os  Cursos  Superiores  de

Tecnologia, as atividades autônomas deverão ser realizadas durante o curso, seguindo as

orientações institucionais para aproveitamento e registro das atividades realizadas. São

reconhecidas  como  atividades  complementares:  a  participação  dos  acadêmicos  em

seminários, eventos de caráter científico, atividades de extensão, ensino e/ou pesquisa,

estudos  de  caso,  projetos  de  ensino,  aprendizado  de  novas  tecnologias,  monitorias,

oficinas, ensino dirigido, grupos de estudos, entre outras, A oferta, pela Coordenação do

Curso  ou  por  iniciativa  dos  acadêmicos,  de  oficinas,  minicursos,  módulos  de  ensino,

também caracteriza-se como atividades complementares. 

 A  carga  horária  destinada  a  atividades  complementares  é  de  200  horas  e  os

aproveitamentos  de  horas  de  atividades  complementares  seguem  as  orientações  do

Conselho Superior do Instituto Federal Catarinense, apresentada no anexo II.

1.9 Trabalho de curso (TC) 

O  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  tem  por  objetivo  capacitar  o  acadêmico  para  a

elaboração  de  trabalhos  científicos,  buscando  correlação  e  aprofundamento  dos

conhecimentos teórico-práticos adquiridos no de correr do curso. 

A regulamentação do TC do curso está de acordo com as orientações da Instituição,

conforme anexo III.



1.10 Apoio ao discente

    O Curso Superior de Tecnologia em Logística possui diversos estímulos aos discentes,

entre eles merecem destaque: 

Coordenação  do  Curso:  Responsável  pela  orientação  e  acompanhamento  das

atividades  acadêmicas  na  Instituição  e  na  Sociedade.  Atua  também  na  forma  de

divulgação  de  eventos  acadêmicos  tais  como  congressos,  seminários,  jornadas  ou

encontros, além de incentivar a participação dos acadêmicos nos trabalhos práticos, como

também  acompanha  as  políticas  interdisciplinares  de  graduação,  as  atividades

complementares e de estágios; 

Projetos de Monitoria: A fim de aprimorar o processo de ensino e de aprendizagem,

entende-se que é preciso disponibilizar aos acadêmicos um atendimento de reforço e de

acompanhamento  para  auxiliar  no  nivelamento  dos  estudos  e  na  superação  de

dificuldades.  A  monitoria  tem  como  objetivo  assistir  os  docentes  na  elaboração  de

trabalhos, no preparo de material, na realização de pesquisas temáticas e principalmente,

dar  assistência  aos  discentes,  em  sala  de  aula  ou  em  laboratórios  durante  o

acompanhamento e desenvolvimento de trabalhos da disciplina;

Iniciação Científica:  Constitui-se em uma oportunidade de qualificação acadêmica

aos acadêmicos, por meio da participação em grupos de estudos e tem como objetivo

propiciar a aprendizagem de métodos científicos, bem como estimular o desenvolvimento

do  pensamento  científico  e  da  criatividade,  decorrentes  das  condições  criadas  pelo

confronto direto com os problemas de pesquisa; 

Apoio Extensionista: Ao conceituar a extensão como ação diretamente vinculada ao

compromisso social  da  academia,  firmada em parâmetros  da ética  e do exercício  da

cidadania, reafirma-se seu caráter acadêmico voltado às exigências da realidade e como

prática relevante na formação e na qualificação do acadêmico. 

Apoio Psico Pedagógico: Atua, por meio do Pedagogo e do Psicologo, juntamente à

Coordenação do Curso na intenção de proporcionar a aprendizagem e o desenvolvimento

dos acadêmicos em seu aspecto social e cognitivo, auxilia o corpo docente para favorecer

o processo de ensino e aprendizagem e, além disso, está atento à implementação dos

aspectos legais na IES. 



Projetos de Nivelamento: Os projetos de nivelamento são criados com o intuito de

proporcionar um aumento qualitativo no conhecimento dos acadêmicos. Os projetos são

criados em conformidade com a necessidade dos acadêmicos. 

1.11 Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso

O Projeto de Avaliação Institucional  segue o estabelecido  pela  Lei  10.861/04,  que

instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. De acordo

com as características fundamentais da proposta, a avaliação institucional é o centro do

processo avaliativo; com integração de diversos instrumentos apoiados em uma base de

concepção global que respeita a identidade e a diversidade institucional. Isso possibilita a

compreensão de realidade e da missão da IES,  identificando o  que há de comum e

universal na educação superior nacional, bem como as especificações de cada área de

conhecimento. A partir do SINAES, a avaliação adquiriu novas finalidades, dentre as quais

se destacam: aprofundar a ideia de responsabilidade social no desenvolvimento da IES,

operando  como  um processo  de  construção  com a  participação  acadêmica  e  social;

valorizar a solidariedade e a cooperação, e não a competitividade e o sucesso individual.

 A IES tem sua CPA atuante, com seu estatuto próprio, constituída por um presidente,

por  dois  representantes  docentes,  dois  representantes  discentes,  dois  técnicos

administrativos, um membro da sociedade civil. 

O  processo  de  avaliação  institucional  é  representado  pelo  fluxo  da  relação  da

autoavaliação  com  seu  respectivo  planejamento.  Iniciando  com  a  elaboração  dos

instrumentos,  baseados  nas  dimensões  estabelecidas  para  as  autoavaliações

institucionais,  passando  pela  sensibilização  dos  envolvidos,  para  a  aplicação  da

avaliação,  tabulação  dos  dados  e  posterior  elaboração  do  relatório.  Após  as

especificações do atendimento e/ou não dos requisitos, das finalidades e dos objetivos da

autoavaliação, bem como da metodologia empregada e dos envolvidos e seus respectivos

papéis, no Relatório de Autoavaliação, as várias ações de melhorias são apresentadas,

para cada uma das dez dimensões do SINAES, como forma de avaliação contínua e

permanente  por  toda  a  Instituição.  Uma  vez  elaborado  o  relatório  apresentado  os

resultados, passa-se à discussão junto aos setores acadêmicos, administrativos em nível

do curso. 

O  Exame  Nacional  de  Desempenho  dos  Estudantes  (ENADE)  também  é  um

instrumento avaliativo,  onde avalia  a  eficiência do curso.  Com este processo o curso

obtém informações sobre as demandas necessárias não só para a satisfação de seus



acadêmicos, mas para conseguir resultados satisfatórios do nível de aprendizado, uma

vez que esses processos proporcionam identificar a qualidade organizacional e curricular

das  ferramentas  de metodologias  de ensino,  o  grau de exigências  das  avaliações,  a

interdisciplinaridade  entre  as  informações  que  proporcionarão  resultados  positivos  em

exames como o ENADE. 

1.12  Tecnologias  de  informação  e  comunicação  –  TICs  –  no  processo  ensino-
aprendizagem

As Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs apresentam-se como desafios

no fazer docente, principalmente no ambiente universitário. Diante deste fato, os docentes

do Curso Superior de Tecnologia em Logística do Instituto Federal Catarinense procuram,

constantemente, implementar essas ferramentas tecnológicas, de forma a desenvolver a

criatividade, a capacidade de inovar, atuando como suporte à educação e ao processo de

ensino e de aprendizagem. 

Esta questão se torna ainda mais relevante, pelo fato de que os avanços tecnológicos,

na atualidade, são diários e cada vez mais disponíveis. Com isso, promovem a interação

e  construção  de  uma  sociedade  informatizada  com  amplitude  e  desenvolvimento  de

potencialidades disponibilizadas no mercado. Assim, é preciso que a educação utilize-se

dessas  TICs  em  prol  do  conhecimento,  possibilitando  a  transformação  de  velhos

paradigmas em novos caminhos. O curso utiliza das seguintes ferramentas tecnológicas e

de comunicação: 

• Diários Virtuais;

• Fóruns de Discussões;

• Sites de Pesquisa;

• Acesso aos Periódicos Online;

• Software Livres;

• Blogs;

• Comunicação Online entre Discentes e Docentes;

• Questionários Online. 

A utilização dessas TICs n educação é rotina em nosso ambiente acadêmica, o que

proporciona  amplas  possibilidades  na  interação  pedagógica.  Tais  ações  refletem  na

aquisição e ampliação de novos conhecimentos, como também fortalecimento do senso

crítico.  No  entanto,  é  importante  destacar  que  essas  ferramentas  tecnológicas  não

substituem a presença do professor, e sim auxiliam na qualidade do ensino, enriquecendo

o processo de ensino e de aprendizagem. 



1.13 Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem

A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem dos acadêmicos é realizada de

forma  contínua  e  processual,  tendo  relação  direta  com  os  objetivos  propostos  pelas

disciplinas. Os docentes devem conceber a avaliação do processo como uma dimensão

orientadora, contínua que deve permitir ao estudante conscientizar-se de seus avanços e

de  suas  dificuldades  para  que  possa  permanecer  progredindo  na  construção  do

conhecimento. A diversidade de instrumentos possibilita à instituição ver no acadêmico as

suas diferentes  competências e  habilidades,  assim como a necessidade de organizar

ações de recuperação ao longo do processo tendo por último o exame final. Por estas

razões,  a  avaliação  deve  acontecer  durante  todo  o  processo,  evitando  assim  sua

vinculação ao uso de estratégias isoladas de aprendizagem e evidenciando seu caráter

participativo e emancipatório.

Assim, primando pela participação reflexiva de todos os atores institucionais, a IES,

por meio de seus processos de avaliação da aprendizagem e de currículo, com caráter

participativo e emancipatório, busca oferecer espaços instituídos que contribuam para a

construção de sentidos, de transformações pessoais e sociais. Na esteira da efetivação

de um processo de ensino significativo, a avaliação deve ocorrer no próprio processo de

trabalho dos acadêmicos, no dia a dia da sala de aula, no momento das discussões em

grupo  e  em  atividades  individuais.  Entendem-se,  a  partir  dessa  abordagem  que,

necessariamente por trás de uma nota deve haver uma aprendizagem e uma troca de

saberes entre as partes envolvidas. Para efetivar estas práticas avaliativas são propostas

as  seguintes  ferramentas:  Seminários,  Entrevistas,  Atividades  em  Grupo  e  Oficinas;

Relatórios,  Observação  Sistemática,  Debates;  Projetos  de  Pesquisa,  envolvendo

estudantes a partir de suas vivências (desenvolvidas ao longo do curso, por meio das

disciplinas relacionadas à pesquisa);Elaboração de resumos, resenhas, artigos, trabalho

de conclusão de curso e outros gêneros da esfera acadêmica;  Portfólio  – registro da

organização  dos  saberes  desenvolvidos  ao  longo  das  disciplinas:  reflexões,  análises,

estudos dirigidos, comentários, registro de visitas e atividades práticas; Avaliação com

questões construídas a partir de situações problemas, contemplando o conhecimento; e

autoavaliação, como reflexão do processo de aprendizagem. 

A partir dos critérios e das formas de avaliação propostos pela IES e do entendimento

de que a avaliação é um processo contínuo, o curso de Tecnólogo em Logística propõe a

superação de uma avaliação classificatória (considerando os condicionantes quantitativos

regimentais),  na  perspectiva  de  que  cada  pessoa  envolvida  no  processo  de  ensino-



aprendizagem atue com vistas a uma avaliação inovadora e formativa e que contribua

para a melhoria da qualidade do ensino efetivado.

O IFC, por meio, por meio da Resolução nº 057/2012 do CONSUPER define as formas

de avaliação, frequência e exame final. (Anexo IV)

1.14 Número de vagas 

De acordo com a Resolução nº 002/2013 do Conselho Superior do Instituto Federal

Catarinense, o Curso Superior de Tecnologia em Logística pode oferecer até 80 vagas

anuais, sendo 40 (Quarenta) vagas noturnas e 40 (Quarenta) vagas matutinas. 

• Forma de ingresso e acesso:

O ingresso ao Curso de Tecnologia em Logística é definido pela Resolução 057/2012

do Conselho Superior do Instituto Federal Catarinense. 

• Período de integralização:

O tempo mínimo de integralização será de 6 semestres e o máximo de 12 semestres.

2. CORPO DOCENTE

2.1 Núcleo Docente Estruturante

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é constituído por membros do corpo docente do

curso, que exercem liderança acadêmica, produção acadêmica de conhecimentos na área

e  desenvolvimento  do  ensino.  O  NDE  visa  contribuir  para  a  consolidação  do  perfil

profissional do egresso do curso; zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as

diferentes atividades de ensino constantes no currículo; indicar formas de incentivo ao

desenvolvimento  de  linhas  de  pesquisa  e  extensão,  oriundas  de  necessidades  da

graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas

relativas à área de conhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Logística; e zelar

pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Tecnologia. 

O NDE do Curso Superior de Tecnologia em Logística, reuni-se no mínimo uma vez

por semestre, no intuito de verificar o andamento das atividades pertinentes ao curso, e

está constituído pela Portaria 018/2013 Campus São Francisco do Sul de 14 de Março.

(Anexo V). 



2.2. Coordenação do Curso 

A Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Logística é de responsabilidade

de um profissional da área das Ciências Sociais Aplicadas, nomeado por Portaria com 15

horas dedicados a coordenação. 

2.3. Titulação e Regime de Trabalho do Corpo Docente

O  corpo  docente  do  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Logística  e  formado  por

profissionais,  com  titulação  de  Mestres  e/ou  Doutores,  concursados  com  Dedicação

Exclusiva.  Podem atuar  no  curso  professores  temporários,  que  também obedecem a

titulação inicial de Mestres ou Doutor. 

2.4. Colegiado de Curso

O Colegiado de Curso é o órgão da estrutura acadêmica, para todos os efeitos de

planejamento,  orientação,  assessoramento,  execução  e  supervisão  da  organização

acadêmica, administrativa e de distribuição de pessoal de um curso. 

O  Colegiado  de  Curso  reúne-se,  ordinariamente  e,  extraordinariamente,  quando

convocado  pelo  Coordenador  de  Curso.  É  um  colegiado  superior  com  funções

deliberativas, normativas e consultivas no âmbito de sua competência, tendo a seguinte

constituição: 

I – Coordenador de Curso, que presidirá o Colegiado;

II – um representante do Núcleo Docente Estruturante (NDE);

III – no mínimo 30% do Corpo Docente do curso;

IV – no mínimo, um Técnico Administrativo em Educação, da área pedagógica ou do

Núcleo Pedagógico (NUPE);

V  –  representação Discente na proporção de até 1/3 do Colegiado, garantindo pelo

menos um representante discente;

São atribuições do Colegiado de Curso: 

I – analisar e deliberar as matérias que dizem respeito as atividades acadêmicas de

ensino, pesquisa e extensão no âmbito do curso;

II – deliberar sobre as decisões tomadas ad referendum pelo Coordenador de Curso;

III – emitir parecer sobre assuntos de natureza técnica, administrativa, disciplinar e

funcional, no âmbito do curso;

IV – exercer outras atribuições previstas em lei e nesta resolução.

As reuniões do Colegiado de Curso serão realizadas mensalmente e todas serão



documentadas, por meio de atas as quais ficarão arquivadas na coordenação do curso. 

2.5 Produção Científica, Cultural, Artística e Tecnológica dos Docentes

A participação do docente será sempre estimulada em eventos científicos da área,

com o objetivo de divulgar os resultados obtidos durante suas atividades acadêmicas. Os

eventos  científicos incluem seminários,  semanas acadêmicas,  congressos nacionais  e

internacionais e outros, que permitam a inserção e atualização do docente na comunidade

científica, contribuindo para a formação dos acadêmicos. 

3. INFRAESTRUTURA 

3.1. Gabinetes de Trabalho para Professores Tempo Integral 

O Curso Superior  de Tecnologia em Logística dispõe de gabinetes de trabalhos e

equipamentos  para  todos  os  professores,  que  atuarão  no  curso.  As  salas  para

professores,  estão equipadas com computador,  impressora,  mesa,  armário  e telefone,

além  de  boa  ventilação  e  iluminação.  Cada  sala  será  ocupada  por  no  máximo  três

professores. 

3.2. Gabinete de Trabalho para Coordenação do Curso

A Coordenação do Curso possuirá espaço próprio,  junto ao curso e aos docentes.

Assim como nos gabinetes dos professores,  o gabinete da coordenação contará com

equipamentos, como: computador, impressora, mesa, armário e telefone, além de boa

ventilação e iluminação natural e artificial. 

3.3 Salas de Aula

O planejamento de salas de aula tem como padrão a turma de primeiro semestre

composta de 40 alunos. Compõem o conjunto de salas de aula: 04 salas, equipadas com

quadro branco, conjunto de mesa e cadeira para professor, carteiras para os acadêmicos

e climatizador, com iluminação natural e artificial. 

3.4 Equipamentos de Informática

O Instituto Federal Catarinense dispõe de dois laboratórios de informática, nos quais

os alunos contam com estagiários para o auxílio em suas atividades.  Os laboratórios

podem  ser  utilizados  por  qualquer  acadêmico  devidamente  matriculado  no  curso,

respeitando o cronograma de utilização. 

Os laboratórios possuem regulamento próprio, para seu funcionamento. 



3.5 Biblioteca

A  Biblioteca  do  Instituto  Federal  Catarinense  possui  um  espaço  propício  ao

desenvolvimento  de  estudos  e  pesquisas,  com  espaço  para  trabalhos  em  grupo  e

pesquisa individual. 

3.5.1. Bibliografia Básica

Os livros da bibliografia básica são constituídos por exemplares cujo docente acredita

que  sejam  requisitos  mínimos  no  processo  de  aprendizagem,  dessa  forma  os  livros

denominados básicos, deverão atender a proporção de três títulos por disciplina, sendo

disponibilizado o mínimo de cinco exemplares por título. 

3.5.2. Bibliografia Complementar

Bibliografia complementar é a leitura recomendada para aumentar os conhecimentos

sobre determinados assuntos, criando a oportunidade de adentar nas ideias de diferentes

autores. Os livros denominados complementares deverão atender a proporção de cinco

títulos por disciplina, sendo disponibilizado o mínimo de dois exemplares por título. 

3.5.3. Periódicos Especializados

O avanço de uma determinada área do conhecimento se dá a partir de discussões

teóricas e o seu real impacto no mundo. Neste sentido, o despertar acadêmico surge na

escrita  científica.  Neste  ínterim,  os  periódicos  acadêmicos  no  nível  da  graduação

permitem criar  uma massa crítica  científica  nos discentes  envolvidos no processo de

aprendizagem de um curso superior. O Curso Superior de Tecnologia em Logística, no

intuito  de  qualificar  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem,  disponibiliza  aos  seus

docentes e discentes a base de dados da CAPES, além de periódicos impressos. 

4. REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

4.1 Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
 
 O Curso Superior de Tecnologia em Logística do Instituto Federal Catarinense está em

consonância com a legislação que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para

os Curso de Tecnologia, no que diz respeito a conteúdo e carga horária. 

4.2 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o



Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de

junho de 2004)

 O Curso Superior de Tecnologia em Logística do Instituto Federal Catarinense prevê a

inserção da Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura

Afro-brasileira e Africana nas disciplinas de Ética e Relações de Trabalho (5º Semestre) e

Tópicos Especiais em Cultura Brasileira (6º Semestre). 

4.3 Titulação do corpo docente ((Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996)

 O corpo docente do Curso de Tecnologia em Logística do Instituto Federal Catarinense é

composto na sua totalidade de mestres e doutores. 

4.4 Núcleo Docente Estruturante (NDE) (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010)

    O Núcleo Docente Estruturante é composto por cinco professores, todos com titulação

stricto sensu, conforme Portaria nº 018/2013 do Campus São Francisco do Sul. 

4.5   Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia (Portaria Normativa N° 12/2006)

   O  Curso  Superior  de  Tecnologia  em Logística  está  de  acordo  com a  a   Portaria

Normativa  N°  12/2006,  que  estabelece  a  denominação  dos  Cursos  Superiores  de

Tecnologia. 

4.6  Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria

N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP N°3,18/12/2002)

O Curso Superior de Tecnologia em Logística está previsto com uma carga horária total

de 2.360 horas, sendo 2.160 de créditos obrigatórios e 200 de créditos complementares. 

4.7  Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida (Dec.

N° 5.296/2004, com prazo de implantação das condições até dezembro de 2008).

     O Câmpus de São Francisco do Sul, está localizado em uma edificação com total

acessibilidade,  onde  são  contemplados  elevadores,  banheiros  adaptados,  portas  das

salas com largura suficiente para cadeirantes e com a disponibilização de interpretes de

libra para os deficientes auditivos. 

4.8 Informações  Acadêmicas  (Portaria  Normativa  N°  40  de  12/12/2007,  alterada  pela

Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010)

      As informações acadêmicas são disponibilizadas de forma virtual e física, permitindo



total acesso por parte dos docentes e dos discentes. 

4.9  Políticas de educação ambiental  (Lei nº 9.795, de 27 de abril  de 1999 e Decreto

Nº.281 de 25 de junho de 2002)

    As políticas de educação ambiental  estão contempladas de forma transversal  nas

disciplinas  de   Gestão da Qualidade,  Logística  Reversa  e  Responsabilidade  Social  e

Empresarial



I     - Ementas e Bibliografias Básica e Complementares



CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA

EMENTA E BIBLIOGRAFIA

1 - Introdução à Administração

Ementa 
Introdução  a  Administração.  Evolução  da  Administração.  O  papel  do  gerente.  Os
ambientes  organizacionais  e  os  gerentes,  Planejamento.  Organização.  Liderança.
Controle Introdução à Administração 

Bibliografia Básica 
CARAVANTES,  G.  R.;  PANNO,  C.;  KLOECKNER,  M.  C.  Administração:  teorias  e
processos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
CHIAVENATO, I. Introdução a Teoria Geral da Administração: edição compacta. 3 ed. Rio
de Janeiro: Elsevier-Campus, 2004.
MAXIMIANO, A. C. Teoria Geral de Administração: edição compacta. São Paulo: Atlas,
2006.

Bibliografia Complementar 
DRUKER, P. Administrando em tempos de grande mudança. São Paulo: Pioneira, 2002.
GRIFFIN, R. W. Introdução à Administração. São Paulo: Atica, 2007 
MOTTA, F. P.. Teoria geral da administração. 3 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2006.
OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento estratégico. 28 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
RIBEIRO, A. de L.. Teorias da Administração. 2 ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva, 2010.

2 - Português Instrumental

Ementa 
A linguagem científica e suas tecnologias. Leitura analítica e crítica de textos. Tipologia
textual:  resenha,  artigo científico,  relatório,  monografia,  pôster.  Oratória:  técnicas para
apresentação  em  público.  A  comunicação  na  empresa.  Elementos  do  processo
comunicativo.  Normas  da  ABNT para  informação  e  documentação:  apresentação  de
trabalhos acadêmicos, elaboração de citações e referências. 

Bibliografia Básica 
CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. Co.. Interpretação de textos: Construindo competências
e habilidades em leitura. São Paulo: Atual. Volume único, 1997.
CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C.. Português: Linguagens. São Paulo : Atual. Volume
único, 1999.
CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C.. Gramática reflexiva: texto, semântica e interação.

Bibliografia Complementar 
AZEREDO,  José  Carlos.  Gramática  Houaiss  da  Língua  Portuguesa.  São  Paulo:
Publifolha/Houaiss, 2009.
CUNHA, C. F. da. Nova gramática do português contemporâneo. 3ª . Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2001.
FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P.. Lições de texto: leitura e redação. 4ª .ed. São Paulo: Ática,
2001.



MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2008.
BECHARA, Evanildo. O que muda com o novo acordo ortográfico. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2007.
  

3 - Estatística

Ementa 
Análise Exploratória de dados, Probabilidade, Variáveis Aleatórias, Teoria da Amostragem,
Estimação, Teste de Hipótese, Comparação entre Tratamentos, Correlação e Regressão. 

Bibliografia Básica 
TIBONI, C. G. R. Estatística básica: para os cursos de administração, ciências contábeis,
tecnológicos e de gestão. São Paulo: Atlas, 2010.
MUROLO, A. C. et al. Estatística: para os cursos de economia, administração e ciências
contábeis. v. 1. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
BRUNI, A. L. Estatística aplicada à gestão empresarial. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

Bibliografia Complementar 
DOWNING, D.; JEFFREY, C. Estatística aplicada: série essencial. São Paulo. Saraiva,
1998.
SMAILES, J.; MCGRANE, A. Estatística aplicada a administração com Excel. São Paulo.
Atlas, 2006.
STEVERSON, W. J. Estatística aplicada a administração. São Paulo. Harbra, 2001.
MAGALHÃES,  Marcos  Nascimento;  LIMA,  Antônio  Carlos  Pedroso  de.  Noções  de
probabilidade e estatística. 7. ed. São Paulo: EDUSP, 2010. 
NAVIDI, William. Probabilidade e estatística para ciências exatas. Porto Alegre: Bookman:
AMGH, 2012.

4 - Tecnologias da Informação

Ementa 
Hardware e software. Sistemas Operacionais. Configurações, organização de arquivos,
agenda eletrônica e demais acessórios. Editor de Textos. Utilização de internet, intranet e
extranet.  Lógica  de  programação.  Variáveis  e  tipos.  Vetores,  matrizes  e  polinômios.
Modelagem  de  sistemas  lineares  e  uso  de  gráficos.  Organização  de  algoritmos.
Algoritmos recursivos. Estruturas de dados. 

Bibliografia Básica 
NORTON, Peter. Introdução à informática. 8. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.
CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8. Ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2004.
FORBELLONE, A.; EBERSPACHER, H. Lógica da programação. 3.ed. São Paulo: Editora
Pearson Prentice Hall, 2005.

Bibliografia Complementar 
FARREL, Joyce. Lógica e Design de Programação. 5a edição. São Paulo: CENGAGE
Learning, 2010.
VELLOSO  F.C.  Informática:  conceitos  básicos.  7ª  edição.  Rio  de  Janeiro:  Campus
Elsevier, 2004.
BANZATO, Eduardo; Automação na Intralogistica. São Paulo: IMAM 2008.



SOUZA,  Marco  A F;  GOMES,  Marcelo  M;  SOARES,  M  V.  Algorítmos  e  Lógica  de
Programação. São Paulo: Thomson Pioneira, 2005. 
TERADA, R.; SETZER, V. W., Introdução a Computação e a Construção de Algoritmos.
Makron Boks, 1992.

5 - Fundamentos de Logística
 
Ementa 
Empresa, Ambiente e Competitividade; Empresas e Cadeias de Suprimento. 

Bibliografia Básica 
BALLOU , Ronald . Logística Empresarial . São Paulo: Saraiva , 1995
BOWERSOX , D. ;  CLOSS, D. E COOPER , M.B. .Gestão da cadeia de suprimentos.
Porto Alegre : Bookman , 2007
CHRISTOPHER, Martin; Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 2ª edição
São Paulo: Thomson Pioneira, 2007.

Bibliografia Complementar 
BERTAGLIA, Paulo Roberto Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, 2a
edição. São Paulo: Saraiva, 2009
TAYLOR, David A.Logística Na Cadeia De Suprimentos Uma Perspectiva Gerencial. São
Paulo: Addison Wesley Brasil, 2005
LUSTOSA , L. ; MESQUITA , M. e QUELHAS . O planejamento e controle da produção.
Rio de Janeiro : Campus , 2008
CAMPOS, Luiz Fernando Rodrigues; BRASIL, Caroline V. De Macedo Logística – Teia de
Relações. Porto Alegre: IBPEX 2007
CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter; Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos Estrategia,
Planejamento e Operação. São Paulo: Prentice Hall Brasil 2003

6 - Metodologia Científica

Ementa 
Formas  de  conhecimento.  O  conhecimento  científico:  conceito,  características  e
importância.  Prática  de  criação  de  projeto  de  Iniciação  Científica  em  informática,
publicação de artigo científico ou participação em evento científico

Bibliografia Básica
CERVO, A. L., BERVIAN, P. A. Metodologia Científica. São Paulo: 6 ed. Prentice Hall,
2006.
FURASTÉ, P. A. Normas Técnicas para o Trabalho Científico - Explicitação das Normas
da ABNT. 12. ed. Porto Alegre: Dactilo, 2009.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2007.

Bibliografia Complementar 
PEREIRA, J.M. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo: Atlas, 2007.
SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. Ed. Revisada e Atualizada. São
Paulo: Cortez, 2007.
FLICK,Uwe. Introução a Metodologia de Pesquisa:um guia para inicianetes.1 ed. Porto
Alegre: Penso Artemed,2012.
RAMPAZZO,  Sonia  E.;  CORREA,  Fernanda  Z.  M..  Desmitificando  a  Metodologia



Científic  :a  Guia Prático para Produção de Trabalhos Acadêmicos.  1ª  ed.  São Paulo:
Habilis, 2008.
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.

7 - Contabilidade e Gestão de Custos

Ementa 
A logística e a economia atual. Conceitos inerentes à gestão dos custos logísticos. Custos
de armazenagem, movimentação,  transportes,  embalagens,  custos de manutenção de
inventário,  de  tecnologia  de  informação  e  tributários.  Custos  decorrentes  de  nível  de
serviço.  Custos  associados  aos  processos  logísticos.  Métodos  de  custeio:  custeio
baseado em atividades -ABC aplicado à logística. Análise da rentabilidade. O Balanced
Scorecard  (BSC)  e  os  indicadores  de  desempenho  na  logística.  Outros  métodos  de
custeio aplicados à logística 

Bibliografia Básica 
BELFIORE, Patrícia Prado. Redução de custos em logística. São Paulo: Saint Paul, 2008.
BORNIA , C. Análise gerencial de custos . São Paulo : Atlas, 2002
COSTA, M. F. G., FARIA, A. C. Gestão de custos logísticos. São Paulo: Atlas, 2008.

Bibliografia Complementar 
CAVANHA FILHO, Armando Oscar Decisões Financeiras Ferramentas para Logística, Rio
de Janeiro: Qualitymark, 2003
LOPES, C. C. V. de M.; MARION, J. C.; IUDICIBIUS, S. de. Curso de Contabilidade para
não Contadores: para as áreas de administração, economia, direito e engenharia (livro de
exercícios). 3 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MEGLIORINI, Evandir. Custos: Análise e Gestão. São Paulo: Prentice Hall, 2007.
PADOVEZE , C. . Contabilidade gerencial . São Paulo : Atlas , 2010
SANTOS , A. . Demonstração do valor adicionado , 2a edição. S. Paulo: Editora Atlas,
2008.

8 - Planejamento de Carreira

Ementa:
Orientação e planejamento de carreira. Escolha e projeto de futuro profissional. Mercado
de  trabalho  e  empregabilidade.  Processos  de  recrutamento  e  seleção;  cultura  e
classificação  das  empresas.  Direito  do  trabalho  e  previdência  social.  Capacitação
profissional.

Bibliografia Básica:
POCHMANN, M. A batalha pelo primeiro emprego: a situação e as perspectivas do jovem
no mercado de trabalho brasileiro. 2a ed., 2007. São Paulo: Publisher.
SARRIERA, J. Câmara, S. Berlim, C. Formação e Orientação Ocupacional: manual para
jovens à procura de emprego. Ed Sulina, Porto Alegre, 2006.
SOARES, D. H. P. A escolha profissional do jovem ao adulto. São Paulo: Summus,2002.

Bibliografia Complementar:
DIAS, Maria Sara de Lima; SOARES, D. H. P. . Planejamento de Carreira: uma orientação
para estudantes universitários. 1. ed. São Paulo: Vetor Editora, 2009.



LIMA, Mariza; BARROS, Delba. (Org.). Orientação Profissional: Teoria e Técnica. 1 ed.
São Paulo: Editora VETOR / ABOP, 2007.
AGGIE,White. Planejamento de Carreira e Networking. 2 ed. São Paulo: Senac,2012.
BARDUCHI, Ana Lucia Jankovic et al. Desenvolvimento Pessoal e Profissional. 3ª ed. São
Paulo: Pearson, 2009.
ROSA, José Antônio. Carreira-Planejamento e Gertão. 1 ed. São Paulo: Cengage,2012.

9 - Fundamentos de Matemática

Ementa:
Números reais. Conjuntos. Funções. Equações de primeiro e de segundo grau. Limites e
continuidade.  Noções  de  geometria  analítica.  Introdução  ao  teorema  fundamental  do
cálculo. Introdução à derivada e aplicações.

Bibliografia Básica:
LEITHOLD, LOUIS. Matemática aplicada à economia e administração. São Paulo: Harbra,
1988.
MUROLO,  Afrânio  Carlos;  BONETTO,  Giacomo  Augusto.  Matemática  aplicada  à
administração, economia e contábeis. São Paulo: Thomson, 2004.
DANTE, Luiz Roberto. Matemátic :a contexto e aplicações. 3ª ed. São Paulo: Ática, 2008.

Bibliografia Complementar:
HARIKI, Seiji. Matemática aplicada: administração, economia, contabilidade. São  Paulo:
Saraiva, 2003.
SIMON; Carl; BLUME, Lawrence. Matemática para economistas. Porto Alegre: Bookman,
2004.
TAN, S. T. Matemática aplicada a administração e economia. São Paulo: Thomson Heinle,
2007.
GOLDSTEIN, Larry J. Matemática aplicada : economia, administração e contabilide Porto
Alegre: BOOKMAN, 2007.
SILVA,  Fernando Cesar  Marra;  ABRÃO, Mariângela Matemática  Básica  para  decisões
administração. São Paulo: Atlas, 2007.

10 - Gestão de Pessoas

Ementa
Processos motivacionais. Liderança. Trabalho em equipe. Cultura organizacional e Poder.
Avaliação de Desempenho. Recrutamento e Seleção. Treinamento e Desenvolvimento.
Gestão  de  pessoas  por  competência.  Modelo  de  gestão  de  pessoas  estratégico  e
integrado. 

Bibliografia Básica 
LAMCOMBE, Francisco. Recursos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2009
MARRAS,  Jean  Pierre.  Administração  de  Recursos  Humanos  13  ª  Ed.  São  Paulo:
Saraiva, 2009
VASCONCELOS & DAVEL. "recursos" Humanos e Subjetividade. Porto Alegre: Vozes,
2000.

Bibliografia Complementar 
BERGAMINI, Cecilia Whitaker. Motivação nas Organizações - 4ª Ed. São Paulo: Atlas,
2009.



DIAS, Reinaldo. Cultura Organizacional. São Paulo: Alinea, 2003
NOBRE, Thalita Lacerda. Motivação: Os Desafios da Gestão de Recursos Humanos na
atualidade. Curitiba: Juruá Editora, 2010.
SCHEIN , EDGAR H. Cultura Organizacional e Liderança. São Paulo: Atlas, 2008
STEPHEN, P. Robbins. Comportamento Organizacional. São Paulo: Prentice Hall, 2008

11 - Administração de Serviços

Ementa 
Conceitos do que é um Serviço. Características do Serviço. Governança e Gerenciamento
de Serviços. Gestão estratégica e tática de serviços. 

Bibliografia Básica 
CORRÊA, H. L. Gestão de serviços: lucratividade por meio de operações e de satisfação
de clientes. São Paulo: Atlas, 2002.
FITZSIMMONS, J, A. Administração de Serviços: operações, estratégia e tecnologia da
informação. Porto Alegre; Bookman, 2005
JOHNSTON, R. Administração de operações de serviços. São Paulo: Atlas, 2002

Bibliografia Complementar 
CORREA,  H.  L.  G.,  I.  G.  Administração  estratégica  de  serviços:  operações  para  a
satisfação do cliente. São Paulo: Atlas. 1994
HUNTER, J. C. Como se tornar um líder servidor. Rio de Janeiro: Sextante; 2006
HESKETT,  J.  L.  Lucro  na  prestação  de  serviços:  como  crescer  com  a  lealdade  e
satisfação de clientes. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
KOTLER, P. Marketing de Serviços profissionais. São Paulo: Manole, 2002.
NORMANN, R. Administração de serviços: estratégia e liderança na empresa de serviços.
Trad. de Ailton B. Brandão. São Paulo, Atlas, 1993.

12 - Matemática Financeira

Ementa 
Capitalização simples. Capitalização composta. Desconto simples e composto. Rendas.
Empréstimos. 

Bibliografia Básica 
HAZZAN, S. E.. al. Matemática financeira. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2000.
MATHIAS, W. F. E. al. Matemática financeira. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1996.
MERCHEDE, A.. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 2001.

Bibliografia Complementar 
TOSI, A. J. Matemática financeira com ênfase em produtos bancários. São Paulo: Atlas,
2003.
VERAS, L. L. Matemática Financeira. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2001.
ARMANDO J. T. Matemática Financeira com Ênfase em Produtos Bancários. São Paulo:
Atlas, 2003.
BRANCO,  A.  C.  C.  Matemática  Financeira  Aplicada.  São  Paulo:  Pioneira  Thomson
Learning, 2002..
PUCCINI, A de L. Matemática financeira. São Paulo: Saraiva, 2002



13 - Gestão da Cadeia de Suprimentos

Ementa
Cadeia e Rede de Suprimento, Comunidades de Valor Agregado, Estratégia Logística e
Gestão de Redes; Tópicos emergentes em redes e cadeias de suprimento 

Bibliografia Básica 
BALLOU , Ronald . Logística Empresarial . São Paulo: Saraiva , 1995
BOWERSOX , D. ; CLOSS, D. E COOPER , M.B. .Gestão da cadeia de suprimentos.Porto
Alegre : Bookman , 2007
CHRISTOPHER, Martin; Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 2ª
edição São Paulo: Thomson Pioneira, 2007.

Bibliografia Complementar 
BERTAGLIA, Paulo Roberto Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento,
2a edição. São Paulo: Saraiva, 2009
TAYLOR, David A.Logística Na Cadeia De Suprimentos Uma Perspectiva Gerencial.
São Paulo: Addison Wesley Brasil, 2005
LUSTOSA , L. ; MESQUITA , M. e QUELHAS . O planejamento e controle da produção.
Rio de Janeiro : Campus , 2008
CAMPOS, Luiz Fernando Rodrigues; BRASIL, Caroline V. De Macedo Logística - Teia
de Relações. Porto Alegre: IBPEX 2007
CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter; Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos Estrategia,
Planejamento e Operação. São Paulo: Prentice Hall Brasil 2003

14 - Gestão de Estoques, Armazenagem e Movimentação

Ementa 
Funções  da  armazenagem.  Classes  de  armazenagem  .  Elementos  de  manipulação
Desenho,  dimensionamento  e  organização  de  armazéns  .  Processos  e  fluxos  em
armazéns. Preparação das cargas; Embalagens : categorias , tipos , função , e gestão. 

Bibliografia Básica 
GURGEL , Floriano Administração da embalagem . São Paulo : Thomson , 2007
LUSTOSA , Leonardo e outros .Planejamento e controle da produção . Rio de Janeiro :
Elsevier , 2008 TORRES , Mikel . Sistemas de almacenaje y picking . Madrid :
Santos,2003.
CHING , H. Gestão de estoques na cadeia logística . S.Paulo : Atlas , 2010.

Bibliografia Complementar 
ALLARCON , M. Alem das gôndolas . Brasilia, D.F. : Senac , 2010
BANZATO, Eduardo Projeto de Armazéns São Paulo: IMAM, 2008
BANZATO, Jose Mauricio; Embalagens São Paulo: IMAM, 2008
MOURA,  Reinaldo  A.  Sistemas  e  Técnicas  De  Movimentação  E  Armazenagem  de
Materiais, 6ª edição São Paulo: IMAM, 2008
MOURA,  Reinaldo  A.  Movimentaçao de Materiais  na  Intralogistica.  São Paulo:  IMAM,
2009.



15 - Gestão e Processos de Compras

Ementa 
Previsão de Demanda,  Lote  Econômico de Compras,  Lote Econômico de Fabricação,
Balanceamento  de  Linha  de  Produção,  Localização  Industrial,  Gestão  de  Compras  e
Suprimento, 

Bibliografia Básica 
CHASE, Richard B; DAVIS, Mark; AQUILANO, Nicholas J .Fundamentos da administração
da produção .Porto Alegre : Bookman , 2001
LAMMING,  R.;  BROWN,  S.;  JONES,  P.;  BESSANT,  J.  Administração  da  produção  e
operações: um enfoque estratégico. São Paulo: Campus, 2005.
SLACK N. CHAMBERS, S; JOHNSTON, R .Administração da Produção, 3a edição, São
Paulo : Atlas, 2009.

Bibliografia Complementar 
CORREIA , Henrique e CORREIA , C. ;Administração da produção e operações. S.Paulo :
Atlas, 2009
HARA, Celso Minoru. Logística - Armazenagem, Distribuição e Trade Marketing, 3ª edição
São Paulo ALINEA: 2010
KRAJEWSKI  ,  L.  ;  RITZMAN ,  L.  e  MALHOTRA ,  M.  ;Administração  da  produção  e
operações .S. Paulo: Prentice Hall ,2009
QUINELLO , R. e NICOLETTI , R ; Administração da produção e operações.S. Paulo:
Brasport ,2008.
WANKE, Peter F. Estrategia Logistica em Empresas um Enfoque em Produtos Acabados
São Paulo ATLAS 2010.

16 - Gestão de Transporte de Cargas

Ementa 
Sistemas de transporte na economia. Economia do Transporte. Gestão estratégica, tática
e operacional do transporte. Organizações de Transporte. Modelos para cálculo de rotas.
Ferramentas de planejamento e controle de transportes. 

Bibliografia Básica 
CAIXETA-FILHO,  José  Vicente,  MARTINS,  Ricardo  Silveira.  Gestão  Logística  e
Transporte de cargas. São Paulo: Atlas, 2009.
MARTEL, Alain & VIEIRA, Darli Rodrigues. Análise e Projeto de Redes Logísticas. São
Paulo: Saraiva, 2008.
WANKE, Peter Logística e Transporte de Cargas no Brasil Produtividade e Eficiência no
século XXI. São Paulo: Atlas 2009.

Bibliografia Complementar  
GAMEIRO, Augusto Hauber; CAIXETA-FILHO, Jose Vicente, Sistemas de Gerenciamento
de Transportes. São Paulo: ATLAS 2001
KEEDI, Samir. Logística de Transporte Internacional. 4ed. São Paulo: Editora Aduaneiras,



2007.
LUDOVICO, Nelson. Logística de Transportes Internacionais. São Paulo: Editora Saraiva,
2009.
RODRIGUES,  Paulo  Roberto.  Introdução  aos  Sistemas  de  Transporte  no  Brasil  e  a
Logística Internacional. São Paulo: Editora Aduaneiras, 2008
VIEIRA, G.B.B Transporte Internacional de Cargas, . São Paulo: Editora Aduaneiras, 2009

17 - Legislação Aplicada à Logística

Ementa 
Introdução  ao  estudo  do  Direito:  noções  e  fontes  do  Direito.  Direito  comercial  e
empresarial.  Direitos  das  obrigações  e  contratos.  Direito  do  consumidor.  Direito
trabalhista.  

Bibliografia Básica 
FAZZIO Jr., Waldo. Manual de Direito Comercial. São Paulo: Editora Atlas, 2008.
FILOMENO, José G. B. Curso Fundamental de Direito do Consumidor. São Paulo: Editora
Atlas, 2008.
JORGE  NETO,  F.F.  E  CAVALCANTE,  Jouberto  de  Quadros  P.  Curso  de  Direito  do
Trabalho. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

Bibliografia Complementar 
AMARAL JÚNIOR, Alberto  de.  Introdução ao Direito  Internacional  Público.  São Paulo:
Editora Atlas, 2008
DENARI, Z. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Editora Atlas, 2008.
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria geral das obrigações. 2º 
volume. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2004.
FAZZIO Jr., Waldo. Direito Comercial: Empresário, Sociedades, Títulos de Crédito, 
Contratos,
Recuperação, Falência – v. 12. 7ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 2008.
VENOSA, S. de Salvo. Introdução ao Estudo do de Direito:Primeiras Linhas. São Paulo: 
Editora
Atlas, 2008.

18 - Matemática Aplicada
 
Ementa 
Conceito e fases de um estudo em pesquisa operacional. Método simplex. Dualidade.
Problema  de  transporte.  Problema  da  designação.  Problemas  de  rede.  Programação
inteira. Análise de sensibilidade. Teoria da Fila, Parâmetros de efetividade: confiabilidade,
manutenabilidade e disponibilidade  

Bibliografia Básica 
ANDRADE, Eduardo L. Introdução à pesquisa operacional: métodos e modelos para a
análise de decisão. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. Introdução à Pesquisa Operacional. 8. ed. São Paulo:
Mc Graw-Hill, 2005
LACHTERMACHER, Gerson. Pesquisa Operacional na Tomada de Decisões. 4ª Ed. São



Paulo: Pearson, 2009.

Bibliografia Complementar 
ARENALES, M; ARMENTANO, V; MORABITO, R; YANASSE, H. Pesquisa operacional.
Rio de Janeiro: Editora Campus, 2006
LOESCH, C. HEIM, N. Pesquisa Operacional, Fundamentos e Modelos, São Paulo, Ed.
Saraiva, 2009.
MOREIRA, D. A. Pesquisa operacional: curso Introdutório. 2ª Ed. São Paulo Cengage,
2011.
PASSOS, Eduardo José Pedreira Franco dos, Programação Linear -Como Instrumento da
Pesquisa Operacional, São Paulo, Atlas: 2008.
GOLDBARG,  M.  C.  e  H.  L.  L.  PACCA,  Otimização  Combinatória  e  Programação
Linear:Modelos e Algoritmos, 2a edição Editora Campus: 2010

19 - Economia e Mercado

Ementa 
Teorias  Econômicas,  demanda  e  oferta,  utilidade,  escolha,  estrutura  de  mercado,
organização industrial e regulamentação de mercado. 

Bibliografia Básica 
KRUGMAN Paul, WELLS, Robin Introdução a Economia. Rio de Janeiro: Campus 2006
KUPFER, David. Economia Industrial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.
MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia. Rio
de Janeiro: Cengage, tradução da 5a edição americana 2010.

Bibliografia Complementar 
MINTZBERG, H Criando Organizações Eficazes, São Paulo; Atlas, 2006.
MINTZBERG, H Processo da Estratégia, Porto Alegre; Bookman, 2006.
PINHO,  Diva  Benevides;  VASCONCELLOS,  Marco  Antonio  Sandoval  de;  Manual  de
Economia - Equipe de Professores da USP; São Paulo, Saraiva: 2010.
PORTER M Vantagem Competitiva Rio de Janeiro Campus 1990.
PORTER, M Competição, Rio de Janeiro: Campus 2009.

20 - Empreendedorismo e Gestão de Projetos

Ementa 
Análise  da  viabilidade  mercadológica  .  Análise  da  viabilidade  operacional.  Análise  da
viabilidade financeira. 

Bibliografia Básica 
BERNARDI , L. Manual de plano de negócio . São Paulo : Atlas ,2006.
DOLABELA , F. Segredo de Luisa . São Paulo: Sextante , 2008.
LENZI , F. e outros . Ação empreendedora . SãoPaulo :Gente , 2010.

Bibliografia Complementar 
COX , J. Desafio de um novo negócio . São Paulo : Atlas , 2008
ESTRIN , J. Estreitando a lacuna da inovação . São Paulo : DVS , 2010



KERZNER, Harold; Gestão de Projetos - As Melhores Práticas 2ª Edição, Porto Alegre,
Bookman: 2006
LITTLE,  Patrick;  DYM,  Clive  ;ORWIN,  Elizabeth;  SPJUT,  Erik;  Introdução  à
Engenharia:Uma Abordagem Baseada Em Projeto. Porto Alegre: Bookman: 2010
PETERS , M. e outros . Empreendedorismo . Porto Alegre : Bookman , 2009

21 - Inglês Instrumental

Ementa 
Quatro  Habilidades:  expressão  e  compreensão  orais,  produção  textual  e  leitura.
Vocabulário. Estruturas Gramaticais. Estratégias de leitura. 

Bibliografia Básica 
MUNHOZ,  R..  Inglês  instrumental:  estratégias  de leitura:  modulo  1.  São Paulo:  Texto
Novo, 2005.
MUNHOZ,  R..  Inglês  instrumental:  estratégias  de leitura:  modulo  2.  São Paulo:  Texto
Novo, 2005.
VIEIRA, R.  J..  Inglês instrumental:  compreensão e produção oral  e  escrita.  Fortaleza:
Evolutivo, 2001

Bibliografia Complementar 
ALMEIDA, R. Q. de. Read in english: uma maneira divertida de aprender inglês. São
Paulo (SP): Novatec, 2002.
DICIONÁRIO  Oxford  escolar:  para  estudantes  brasileiros  de  inglês:  português-inglês,
inglês-portuguê. 2 ed. New York: Okford University Press, 2009.
IGREJA, J. R. A. Fale tudo em Inglês: um guia completo de conversação para você se
comunicar no dia-a-dia, em viagens, reuniões de negócios, eventos sociais, entrevistas e
muitas outras situações. 3. reimp. Barueri SP: Disal, 2007.
RICHARDS, J. C.; HULL, J.; PROCTOR, S.. New Interchange: English for international
communication: student`s book 2. USA: Cambridge University Press 2002.
REJANI,m. Inglês Instrumental:  Comunicação e processo de hospedagem. São Paulo:
Érica,2014.

22 - Gestão da Qualidade

Ementa 
Evolução da Qualidade. Conceitos da Qualidade. Sistemas de Avaliação da Qualidade.
Ferramentas da Qualidade. Controle da Qualidade. Padronização e Melhoria. Indicadores
da Qualidade e tópicos emergentes em gestão da qualidade e produtividade. 

Bibliografia Básica 
JURAN, J. M. A Qualidade Desde o Projeto, 2a edição. São Paulo: CENGAGE, 2009.
MARLY, Carvalho. Gestão da Qualidade. Rio de Janeiro: Campus , 2008.
PALADINI,  Edson  Pacheco.  Gestão  Estratégica  Da  Qualidade:  Princípios,  Métodos  e
Processos. São Paulo: ATLAS, 2008

Bibliografia Complementar 
BALLESTERO-ALVAREZ,  Maria  Esmeralda.  Gestão  de  Qualidade,  Produção  e



Operações. São Paulo: Atlas, 2010
CARPINETTI,  Luiz  Cesar  Ribeiro.  Gestão da  Qualidade -  Conceitos  e  Técnicas.  São
Paulo: Atlas, 2010.
MELLO, Carlos Henrique Pereira. ISO 9001:2008: Sistema de Gestão da Qualidade para
Operações de Produção e Serviços. São Paulo: Atlas , 2009.
MATTAR  VALENTE,  Amir;  PASSAGLIA,  Eunice;  ALCIDES  CRUZ,  Jorge  et  al.
QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NOS TRANSPORTES.  1ª  ed.  São Paulo:  Cengage
Learning, 2008.
VIEIRA FILHO,  Geraldo.  Gestão  da  qualidade  total  :  uma abordagem prática.  3ª  ed.
Campinas: ALINEA, 2010.

23 - Espanhol Instrumental

Ementa 
Quatro  Habilidades  I:  expressão  e  compreensão  orais,  produção  textual  e  leitura.
Vocabulário I. Estruturas Gramaticais I. Estratégias de leitura.

Bibliografia Básica 
AMORIM,  V.;  MAGALHÃES,  V..  Cem aulas  sem tédio:  sugestões  práticas,  dinâmicas
divertidas para o professor de língua estrangeira. Santa Cruz: Padre Réus, 1998.
BRUNO, F. C.; MENDOZA, M. A.. Hacia el Español: curso de lengua y cultura hispánica. 4
ed. São Paulo: Saraiva, 2000.
JIMÉNEZ, F. P.; CÁCERES, M. R.. Vamos a hablar: curso de lengua española volumen 2.
8 ed. São Paulo: Ática, 2000.

Bibliografia Complementar 
LARROUSE. Diccionario de la Lengua Española. México: Larrouse, 1994.
HERMOSO, A. G.. Conjugar es fácil en español. 4. reimp. Espanha: Edelsa, 2000.
HERMOSO, A. G. et al. Gramática de español lengua extranjera. Madrid: Edelsa, 1997.
SOUZA, J.de O.. Español para Brasileños. São Paulo: FTD, 1997.
BALLESTERO-ALVAREZ,  M.  E.;  BALBÁS,  M.  S..  Dicionário  Espanhol-
português/Português-espanhol. São Paulo: FTD.1999.

24 - Ética e Relações de Trabalho

Ementa 
Indivíduo e Sociedade. Cultura e poder nas organizações. Ética e trabalho. Autonomia do
sujeito e a necessidade das normas. 

Bibliografia Básica 
GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005.
NOVAES, A. Ética. São Paulo: Cia das Letras. 1997;
PAIXÃO, A. E. Sociologia geral. Curitiba: IBPEX, 2010.

Bibliografia Complementar 
CHANLAT, J.F. O indivíduo nas organizações. v.1. São Paulo: Atlas, 1992.
CASTELLS, M. A sociedade em rede. v.1. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O que é a filosofia? Rio de Janeiro: Editora 34, 1992.
MARCONDES, D. Textos básicos de Filosofia:  dos pré-socráticos a Wittgeinstein.  São
Paulo: Jorge Zahar, 2010.



MARTINS,  M.  H.  P..  O  eu  e  os  outros:  as  regras  de  convivência.  São  Paulo  (SP):
Moderna, 2001.

25 - Estratégias de Localização e Planejamento da Rede

Ementa 
Decisões de localização das instalações e o processo e planejamento da rede. 

Bibliografia Básica 
BALLOU,  Ronald  H.  Logística  Empresarial:  transportes,  administração  de  materiais  e
distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993.
CHING, Hong Y. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada – Supply Chain.
São Paulo: Atlas, 1999.
ZYLSTRA,  Kirk  D.  Distribuição  Lean:  a  abordagem  enxuta  aplicada  à  distribuição,
logística e cadeia de suprimentos. Porto Alegre: Bookman, 2008.

Bibliografia Complementar 
BERTAGLIA, Paulo R. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. São Paulo:
Saraiva, 2006.
FIGUEIREDO, Kleber F; FLEURY, Paulo F. & WANKEE, Peter. Logística e gerenciamento
da cadeia de suprimentos: planejamento do fluxo de produtos e dos recursos. São Paulo:
Atlas, 2003.
GOMES, Carlos Francisco Simões; RIBEIRO, Priscilla Cristin Cabral. Gestão da Cadeia
de  Suprimentos  integrada  à  tecnologia  da  informação.  São  Paulo:  Pioneira  Thomson
Learning, 2004.
PIRES, Sílvio R. I. Gestão da cadeia de suprimentos: conceitos, estratégias, práticas e
casos – Supply Chain Management. São Paulo: Atlas, 2004.
TUBINO, Dalvio Ferrari. Manual do Planejamento e Controle da Produção. São Paulo:
Atlas, 2000.

26 - Gestão de Marketing

Ementa 
Introdução  ao  Marketing.  Mercados  consumidores  e  o  comportamento  de  compra.
Desenvolvimento  de  estratégias  de  marketing.  Pesquisa  de  Marketing.  Composto  de
Marketing. Marketing de Relacionamento. CRM (Customer Relationship Management). 

Bibliografia Básica 
CHURCHILL Jr. Gilberto. Marketing. São Paulo: Ed. Saraiva, 2000.
KOTLER, Philip & ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. São Paulo: Prentice-Hall,
9a Ed., 2003.
KOTLER, Philip.  Administração de Marketing:  análise,  planejamento.  Implementação e
controle. 5a edição. São Paulo: Editora Atlas, 1999.

Bibliografia Complementar  
AAKER, D. A.; KUMAR, V.; DAY, G. S. Pesquisa de Marketing. Editora Atlas. 2004
BAKER, Michael John. Administração de Marketing. Rio de Janeiro: Campus, 2005.
LAS CASAS; A. L.; Administraçao De Marketing. Editora: ATLAS,2010.
MALHOTRA. Pesquisa de Marketing - Uma orientação aplicada.Ed.Bookman,2006.



ROCHA, Ângela da. & CHRISTENSEN, Carl. Marketing: teoria e prática no Brasil. São
Paulo:Editora Atlas, 2a edição 1999.

27 - Logística Internacional

Ementa 
Logística de negócios internacionais. A magnitude da logística global, mercados globais e
estratégia  competitiva  global.  Fatores  críticos  de  sucesso  e  principais  tendências.
Ambientes políticos e legais em mudança. Opções de transporte globais. Intermediários
estratégicos: companhias de gestão de exportação, trading companies, ship brokers, etc.
Influências governamentais. 

Bibliografia Básica: 
DORNIER, Philippe-Pierre et al. Logística e operações globais: textos e casos. São Paulo:
Atlas, 2000.
KEEDI, Samir e MENDONÇA, Paulo C.C. Transportes e seguros no comércio exterior. 2.
ed. São Paulo: Aduaneiras, 1997.
LUDOVIVO, Nelson. Logística Internacional. São Paulo: Saraiva, 2007

Bibliografia Complementar: 
CHRISTOPHER, M. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégias
para a redução de custos e melhoria dos serviços. São Paulo: Pioneira, 1997.
DE LUCCA, J. L. Dicionário de transporte internacional. São Paulo: Aduaneiras, 1992.
NOVAES, Antônio Galvão. Sistemas logísticos: Transportes, armazenagem e distribuição
física de produtos. São Paulo: Blucher, 1993.
DAVID,  Pierre  A.;  STEWART,  Richard  D..  Logística  Internacional.  1ª  ed.  São  Paulo:
Cengage Learning, 2008.
RATTI, Bruno. Comércio Internacional e Câmbio. 1ª ed. São Paulo: Aduaneiras, 2007.

28- Metodologia da Pesquisa

Ementa 
Método Científico das Ciências da Natureza e do Homem. Definição do Tema. Escolha 
professor-aluno para o desenvolvimento do tema. Desenvolvimento do Tema. Definição
de Objetivos, Justificativa, Desenvolvimento, Aplicação e Relatório Final da Pesquisa

Bibliografia Básica 
CAUCHICK MIGUEL, P. A. et al. Metodologia de pesquisa em engenharia de produção e
gestão de operações. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2010.
LAKATOS,  E.M  MARCONI,  M  A Fundamentos  de  Metodologia  Cientifica,  7a  ed  São
Paulo: Atlas, 2010.
RUDIO, F V Introdução Ao Projeto De Pesquisa Cientifica, 36ª Ed São Paulo, Vozes,
2009.

Bibliografia Complementar 
ALVES-MAZZOTTI,  A.  GEWANDSZNAJDER,  F.  O  Metodo  nas  Ciencias  Naturais  e
Sociais: Pesquisa Quantitativas e Qualitativa. . São Paulo Thompson Pioneira. 2007.
VERGARA, Sylvia  Constant.  Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São



Paulo: Atlas, 2010.
COLLINS, Jill; HUSSEY, Roger. Pesquisa em administração: um guia prático para alunos
de graduação e pós-graduação. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
HAIR JR, Joseph F. et al. Fundamentos de métodos de pesquisa em administração. Porto
Alegre: Bookman, 2005.
COOPER, Donald R.; SCHINDLEr, Pamela S. Métodos de Pesquisa em Administração .
7ª edição. . Porto Alegre: Bookman, 2003.

29 - Logística Reversa
 
Ementa 
Conceitos e caracterização de Logística Reversa. Fluxo Tradicional versus Fluxo Reverso.
Logística  reversa  dos bens de pós-consumo,  Logística  de pós-venda.  O processo de
Logística  Reversa  e  o  conceito  de  ciclo  de  vida.  Fatores  críticos.  Planejamento  da
distribuição  da  logística  reversa.  Fatores  ecológicos,  tecnológicos,  econômicos  e
logísticos que influenciam na logística reversa. Estudos de casos. Projeto de canal de
distribuição reverso. 

Bibliografia Básica 
CHEHEBE, José Ribamar B. Análise do ciclo de vida de produtos: ferramenta gerencial da
ISO 14000. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2010.
DIAS, Reinaldo. Marketing ambiental: ética, responsabilidade social e competitividade nos
negócios. São Paulo : Atlas, 2007.
LEITE, P. R. Logística Reversa - Meio Ambiente e Competitividade - 2ª Ed. São Paulo:
Prentice Hall, 2003.

Bibliografia Complementar 
BLUMBERG, Donald F.  Introduction to  Management  Of  Reverse Logistics and Closed
Loop Supply Chain Processes, New York, USA: CRC Press, 2004
CALLENBACH, Ernest et al. Gerenciamento ecológico: EcoManagement: guia do Instituto
Elmwood de Auditoria Ecológica e Negócios Sustentáveis. 3.ed. São Paulo: Cultrix, 2003.
DEKKER, Rommert; FLEISCHMANN, Moritz; INDERFURTH, Karl; VAN
WASSENHOVE, Luk N.; Reverse Logistics: Quantitative Models for Closed-Loop Supply
Chains; New York USA: Springer:,2010
MIGUEZ, Eduardo Correia. Logística Reversa Como Solução para o Problema do Lixo
Eletrônico Benefícios Ambientais e Financeiro. Rio de Janeiro: Qualitymark , 2010
SOUZA,  Renato  Santos  de.  Entendendo  a  questão  ambiental:  temas  de  economia,
política e gestão do meio ambiente. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2000.

30 - Sistema Portuário e Gerenciamento de Portos

Ementa 
Importância  dos transportes  hidroviários,  marítimos,  fluviais  e  em canais.  Operação e
coordenação desses  meios de transportes. As tecnologias dos diferentes veiculos de
transportes  e  operação  dos  portos.  Transporte  marítimo  e  fluvial.  Equipamentos  e
estruturas portuárias. 

Bibliografia Básica 
ANDRADE, J.P. De Planejamento dos Transportes – João Pessoa – UFPB, 1994.



FARIA, S.F.S. Introdução ao Estudo da Atividade Portuária, Salvador, EDUFBA, 1995.
FARIA,  S.F.S.  Transporte  Aquátivo  e  a  Modernização  dos  Portos.  São  Paulo.  Ed.
Aduaneira Ltda. 1998.

Bibliografia Complementar 
BOSCOLI, G., REIS, L.S. Engenharia Portuária no Brasil, Salvador, CONCIC Engenharia
S.A., 1989
MANTELI, W. A Nova Abertura dos Portos 1993. Ed. Palomas, 2012
Lei 8630, Lei de Modernização dos Portos Brasileiros.
OLIVEIRA, Carlos T. Modernização dos Portos. 4ª ed. São Paulo: Aduaneiras, 2007.
RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrózio. Introdução aos Sistemas de Transporte no Brasil 
e à Logistica Internacional. 3ª ed. São Paulo: Aduaneiras, 2005.
KEEDI, Samir. Logistica de Transporte Internacional. 3ª ed. São Paulo: Aduaneiras, 2007.

31 - Responsabilidade Social e Empresarial

Ementa 
Ambiente Organizacional e Social - Responsabilidade Social Corporativa - Desempenho e
responsabilidade social - Projetos sociais - Empreendedorismo social - Responsabilidade
social e desenvolvimento sustentável.

Bibliografia Básica 
ASHLEY, Patrícia (org). Ética e Responsabilidade social nos negócios. São Paulo, Editora
Saraiva, 2002.
DUPRAT, Carla Cordery. A empresa na comunidade: um passo-a-passo para estimular
sua participação social. São Paulo, Global Editora; Porto Alegre/IDIS, 2005.
FISCHER, Rosa Maria. O desafio da colaboração: práticas de Responsabilidade Social
entre empresas e Terceiro Setor. São Paulo, Editora Gente, 2002.

Bibliografia Complementar 
TENÓRIO,  Fernando  Guilherme  (org).  Responsabilidade  Social  Empresarial:  teoria  e
prática. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2004.
DUARTE,  Gleuso  Damasceno  e  DIAS,  José  Maria  A.  M.Responsabilidade  Social;  a
empresa hoje. Rio de Janeiro, LTC- Livros Técnicos e Científicos, 1986.
INSTITUTO  ETHOS.  Responsabilidade  Social  das  empresas:  a  contribuição  das
universidades. Vol. 5. São Paulo, Editora Peirópolis, 2006.
ZACHARIAS, Oceano. SA 8000 - Responsabilidade Social - NBR 16000 – Estratégia para
empresas socialmente responsáveis. São Paulo, Editora EPSE, 2004.
MELO NETO, Francisco Paulo de e BRENNAND, Jorgiana Melo. Empresas socialmente
responsáveis: o novo desafio da gestão moderna. Rio de Janeiro, Qualitymark, 2004.

32 - Gestão Tributária nas Operações Logísticas

Ementa 
Direito  tributário.  Direito  internacional  e  tratados  comerciais.  Acordos  de  cooperação
aduaneira. 

Bibliografia Básica 
FAZZIO Jr., Waldo. Manual de Direito Comercial. São Paulo: Editora Atlas, 2008.



FILOMENO, José G. B. Curso Fundamental de Direito do Consumidor. São Paulo: Editora
Atlas, 2008.
JORGE  NETO,  F.F.  E  CAVALCANTE,  Jouberto  de  Quadros  P.  Curso  de  Direito  do
Trabalho. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

Bibliografia Complementar 
DENARI, Z. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Editora Atlas, 2008.
AMARAL JÚNIOR, Alberto  de.  Introdução ao Direito  Internacional  Público.  São Paulo:
Editora Atlas, 2008.
DINIZ,  Maria  Helena. Curso de Direito Civil  Brasileiro:  teoria geral  das obrigações.  2º
volume. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2004.
FAZZIO  Jr.,  Waldo.  Direito  Comercial:  Empresário,  Sociedades,  Títulos  de  Crédito,
Contratos, Recuperação, Falência – v. 12. 7ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 2008.
CASSONE, Vittorio. Direito Tributário. 19ª ed. São Paulo: ATLAS, 2008.

33 - Tópicos Especiais em Logística

Ementa 
Aberta, para tratar de conteúdos atuais. 

Bibliografia 
Artigos Científicos atuais sobre os Tópicos apresentados na Disciplina

34 - Libras

Ementa 
Histórias de Surdos. O sujeito surdo. Linguagem e Comunicação. A gramática da LIBRAS.
A comunicação em LIBRAS. Ações inclusivas aos Surdos. 

Bibliografia Básica 
CAPOVILLA,  F.  C.,  RAPHAEL,  W.  D.  Enciclopédia  da  Língua de Sinais  Brasileira:  O
Mundo do Surdo em Libras. São Paulo, SP: Edusp, Imprensa Oficial do Estado de São
Paulo; 2004. 
CAPOVILLA,  F.;  RAPHAEL,  V.  Dicionário  enciclopédico  ilustrado  trilíngüe  –  Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS. (vol. I e II). São Paulo: EDUSP, 2001.

Bibliografia Complementar 
BRASIL, Secretaria de Educação Especial. LIBRAS em Contexto. Brasília: SEESP, 1998.
BRASIL, Secretaria de Educação Especial. Língua Brasileira de Sinais. Brasília: SEESP,
1997.
QUADROS, Ronice Muller de. Educação de Surdos – A aquisição da linguagem. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1997.
SOUZA,  Regina  Maria;  ARANTES,  Valeria  Amorim;  SILVESTRE,  Nuria,  Educação  de
Surdos Pontos e Contrapontos, São Paulo, Summus: 2007.
STRNADOVÁ, Vera. Como é ser surdo. Rio de Janeiro: Babel, 2000.



35 - Tópicos Especiais em Cultura Brasileira

Ementa 
Cultura,  raça  e  etnia.  Formação  da  cultura  brasileira.  Cultura  e  desigualdade  social.
Público e privado na cultura brasileira.

Bibliografia Básica 
Artigos Científicos atuais sobre os Tópicos apresentados na Disciplina

Bibliografia Complementar 
Artigos Científicos atuais sobre os Tópicos apresentados na Disciplina

36 – Trabalho de Conclusão

Ementa 
Trabalho  de  Conclusão  com  Defesa  perante  banca  avaliadora  composta  por  no

mínimo três membros. 

Bibliografia Básica 
Material específico utilizado em cada trabalho monográfico. 

Bibliografia Complementar 
Material específico utilizado em cada trabalho monográfico.


