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2. EMENTA: 
Evolução e conceitos de logística e de administração de materiais. Previsão da 

demanda interna de bens e serviços. Estudo do gerenciamento da administração de 

recursos materiais, como função básica de administração. Gestão de transportes. 

Gestão de estoques e materiais. Gestão de compras. Gestão de fornecedores 

(contratos). Administração de Patrimônio. 
 

 

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  
 Identificar a logística como função estratégica no contexto da administração pública, 

bem como possibilitar a compreensão das atividades desempenhadas pelo 

administrador no gerenciamento logístico da cadeia de suprimentos, buscando 

atender o princípio da eficiência (realização de atividades com atendimento das 

necessidades, agilidade e perfeição) em suas atividades – de acordo com o Art 37 da 

Constituição Federal.  

 
 

 

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) DA DISCIPLINA:  

 Compreender os conceitos desta dinâmica área de conhecimento da 

Administração;  

 Conhecer o papel de atuação do profissional de Logística;  

 Identificar as atividades, processos, materiais e técnicas de operação e gestão 

que compõem esta área de estudo;  

 Compreender a importância da área de Logística como atividade meio para a 

prestação de serviço à sociedade; 

 Formar profissionais capacitados a intervir no processo logístico visando o 

aumento de sua eficiência.  
 

 

 

 
 

     5.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

Unidade 1 – Introdução à logística  

Unidade 2 – Gestão do processamento do pedido  

Unidade 3 – Gestão de transporte  

Unidade 4 – Gestão de estoque 

Unidade 5 – O marketing logístico na administração pública  

 



6. METODOLOGIA DO TRABALHO:  
O desenvolvimento das atividades do curso com o uso dos seguintes recursos:  

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:  

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:  
O desenvolvimento das atividades do curso com o uso dos seguintes recursos:  

 Livro texto 

 Literaturas diversas (apontamentos específicos) 

 Videoaula 

 Atividades 

 Estudo de caso 

 Fórum 

 Chat com professor 

 Tutoria à distância 

 Tutoria presencial 

Quanto ao uso do material impresso, ao final de cada unidade, o aluno encontrará 

sugestões de leituras e atividades obrigatórias e/ou complementares, além da indicação 

de textos, livros e sites visando um melhor desenvolvimento do processo à distância.  

As videoaulas complementam o conteúdo abordado no livro texto, através de 

apontamentos de caráter complementar ou explicativo. O aluno pode assistir as 

videoaulas no momento que julgar adequado.  

O livro texto traz atividades que serão desenvolvidas pelos alunos ao longo da 

disciplina, conforme orientação do professor. Para realizá-las, o aluno conta com o uso 

de ferramentas de interatividade (para sanar suas dúvidas com o professor ou tutor).  

A comunicação com os tutores à distância poderá ocorrer por meio do ambiente virtual 

de ensino-aprendizagem.  

Em complemento, a tutoria presencial disponibiliza no ambiente virtual os horários de 

funcionamento do polo. Os alunos podem formar grupos de estudos, sob coordenação 

dos tutores presenciais. De acordo com o andamento das atividades, poderá ocorrer a 

discussão de um estudo de caso em grupo nos polos presenciais. 

Ao final da disciplina, o aluno fará a prova presencial, no seu polo de ensino, sob 

coordenação dos tutores presenciais.  

 

7.  SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

a) Atividades de aprendizagem – 4,0 pontos  

Na disciplina haverá duas atividades e um fórum (1 ponto) que deverão ser entregues 

nas datas previamente agendadas.  

A média das notas nas atividades valerá 40% da nota final, ou 4 pontos.  

Observação: Atividades atrasadas não serão aceitas pelos tutores.  

b) Prova presencial – 6,0 pontos  

Será aprovado o aluno com média maior ou igual a 6,0. O aluno com média inferior a 

3,0 terá direito à dependência. O aluno que tiver média maior ou igual a 3,0 e menor ou 

igual a 5,5 terá direito a uma prova de recuperação. A nota final do aluno que fizer 

recuperação será a média aritmética simples da média das avaliações parciais e a nota da 

prova de recuperação. Se a nota final for maior ou igual a 6,0 o aluno será aprovado. 

Caso contrário, terá direito a dependência de acordo com as normas do curso.   

 

 

Lembretes  

 Os alunos devem lembrar que os tutores e/ou professores estão disponíveis 

para auxiliar e não para resolver a lista toda e/ou tarefas.  

 Não serão consideradas as tarefas idênticas feitas por diferentes alunos. O 

objetivo das tarefas é que o aluno desenvolva o seu próprio raciocínio (exceto 

no caso de atividades específicas com orientação em contrário). 
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