
  

  

 
Logística 

Descrição 
A superação dos desafios apresentados na atualidade requer das 
empresas posturas voltadas para redução de custos, sem perda da 
qualidade dos produtos e serviços; para o planejamento e para 
coordenação de ações gerenciais de forma integrada e não isolada. 
Dessa maneira, deve-se avaliar desde o Fornecimento da Matéria-Prima 
até a convicção plena de que o cliente teve todas as suas necessidades 
atendidas. Os benefícios, certamente, serão grandes e, 
consequentemente, haverá melhor inserção empresarial no mercado 
competitivo. O ponto positivo da Logística é proporcionar uma visão 
integrada e sistêmica de todos os processos da empresa; é a 
possibilidade de avaliação de todas as suas necessidades e tomadas de 
decisão. 

Objetivos Gerais 
Formar profissionais dotados de conhecimentos teórico-práticos que lhe 
permitam atender a um mercado de trabalho em constantes mudanças, 
embasados pela ética, responsabilidade social e preocupados com o 
meio ambiente; 

Capacitar profissionais para tomar decisões em logística de suprimento, 
produção e distribuição, junto às organizações dos diferentes setores da 
economia, para incrementar os níveis de qualidade, produtividade, 
legitimidade e de competitividade das organizações e do meio. 

Objetivos Específicos 
Como objetivos específicos delineiam-se: 
Propiciar condições atitudinais e técnicas para a compreensão da 
importância da visão e do raciocínio estratégico na definição e 
implantação dos princípios básicos que fundamentam a logística 
empresarial; 
Propiciar o desenvolvimento de condições para a adoção de uma 
postura crítica permanente, reconhecendo a necessidade de reciclagem 
de conhecimentos como forma de melhoria profissional e do ambiente 
empreendedor; 
Desenvolver o espírito empreendedor; 
Propiciar condições para a elaboração e execução de planos de 
desenvolvimento, visando à melhoria da qualidade de vida e à 
sobrevivência dos empreendimentos; 
Dotar o aluno das principais ferramentas de Operações e Logística, tais 
como planejamento, operação, controle e avaliação de atividades 
referentes à Gestão dessas áreas. 
 
 

  

 
 Local: Araras 

 
 

 

 

Valor 
De: R$758,38 

Por: R$606,70 
 

 

 

 

Pague apenas 

R$303,35* 
  

 

 

*Fale com um consultor 
pelo Whatsapp: (19) 
3321-8073 e veja as 
formas de financiamento 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

Perfil Profissional 
O profissional visado pelo curso, em linhas gerais, deverá: 
Pautar-se pela ética nas tomadas de decisão; 
Acompanhar a evolução e tendências na área de Logística; 
Fazer uso adequado da legislação pertinente à Logística; 
Utilizar-se do sistema de informação, selecionando a melhor opção 
logística frente às exigências do mercado; 
Detectar as variáveis de custos que interferem no plano estratégico da 
Logística; 
Empregar ferramentas de pesquisa em logística como embasamento da 
tomada de decisão; 
Aliar a atuação logística à obtenção de resultados reais; 
Elaborar planos de atuação logística; 
Identificar fornecedores, negociando padrões de recebimento, 
armazenamento, movimentação e embalagem de materiais; 
Identificar as estruturas orçamentárias e societárias das organizações e 
relacioná-las com os processos de operações logísticas; 
Interpretar resultados de estudos de mercado, econômicos ou 
tecnológicos, utilizando-os no processo de operação logística. 

Ambiente de Atuação 
O egresso do curso pode atuar em empresas do setor público ou 
privado, propondo soluções para a movimentação de produtos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Matriz 

Atividades Complementares I 
Direito Empresarial 
Direito Público e Privado 
Leitura e Produção Textual 
Organização, Sistemas e Métodos 
Planejamento Estratégico 
Teoria Geral da Administração 
Atividades Complementares II 
Empreendedorismo 
Estatística 
Gestão das Operações Logísticas 
Gestão de Estoques 
Gestão de Pessoas 
Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos 
Atividades Complementares III 
Canais de Distribuição e Intermodalidade de Transportes 
Gestão de Custos Logísticos 
Logística Empresarial 
Matemática Financeira 
Pesquisa Operacional 
Sociedade Brasileira, Ambiente e Sustentabilidade 
Atividades Complementares IV 
Elaboração e Análise de Projetos em Logística e Transporte 
Gestão da Cadeia de Suprimentos 
Logística Reversa e Internacional 
Projeto de Rotas, Distribuição e Transportes 
Qualidade de Sistemas Logísticos 
Sistemas de Armazenagem, Distribuição e Transportes 


