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PLANO DE CURSO 

 
 
 

Instituição: SENAC-RS Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 034227070001-84 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Data: maio de 2014. 

 
 

1. Identificação do Curso 

 
Habilitação Técnica de Nível Médio: 
Técnico em Logística – EAD – 800 horas  

 

Qualificação Profissional Técnica em Assistente Administrativo - 200 horas 

Qualificação Profissional Técnica em Assistente de Logística - 500 horas 

 
 

 

Este plano de curso é válido para as turmas iniciadas a partir de maio de 2014, aprovado pela 

Resolução SENAC/AR/RS Nº 009/2014, atendendo a Resolução Senac 999/2014 de 25 de abril de 

2014. 
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2.  Justificativa e objetivos do curso 
A educação a distância é uma modalidade educacional utilizada há muito tempo. Já no século XIX, 
tem-se notícia de sua utilização com a finalidade de ensino, mas basicamente na educação não 
formal.   
A partir da década de 90 com o surgimento da internet, a educação a distância vem se aprimorando 
cada vez mais, através de tecnologias que viabilizam mecanismos de comunicação tão eficazes 
capazes de suprir a distância geográfica entre estudante e professor. 
Para responder às necessidades educacionais decorrentes das novas formas comunicação que 
provocaram mudanças estruturais no mundo do trabalho, o SENAC Rio Grande do Sul se propõe a 
desenvolver pessoas através da ação pedagógica, de forma eficaz e flexível. Para responder a 
diferentes ritmos, tanto dos estudantes como da natureza dessa modalidade, assume como 
compromisso a educação de qualidade, orientando-se pelos princípios e valores da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 
de Nível Técnico. 
A área da Logística por ser um mercado em desenvolvimento e com grandes desafios a enfrentar, 
ainda apresenta grande escassez de profissionais qualificados nos vários níveis, sejam técnicos, 
gerentes, especialistas e pesquisadores. Atualmente, há inúmeras empresas que, indiretamente, 
contribuem para o desenvolvimento do setor como, por exemplo: armazéns logísticos, representantes 
de transportes, seguradoras, autopeças, empresas de segurança, restaurantes, postos de 
combustíveis etc.  
No setor público e privado, a modernização dos processos e a transformação do papel para o 
eletrônico exigem uma adequação não só dos profissionais, mas também uma efetiva mudança dos 
processos operacionais (quebra de paradigmas) exigindo, cada vez mais, das idéias e criatividade 
dos empresários e profissionais do setor a buscarem novas alternativas para enfrentar um mercado 
altamente competitivo. 
Dessa forma, o currículo proposto pelo Senac Rio Grande do Sul possibilita a vivência de  situações 
que levam o participante a desenvolver a reflexão, a aprender a aprender, a mobilizar e articular, com 
pertinência, conhecimentos, habilidades e valores em níveis crescentes de complexidade. A 
organização dos componentes curriculares privilegia o estudo contextualizado, agregando 
competências relacionadas com as novas tecnologias, trabalho em equipe e autonomia para 
enfrentar diferentes situações com criatividade e flexibilidade. 
 
Objetivos 
 
Objetivos Gerais 
A Educação Profissional no Senac Rio Grande do Sul tem por objetivo a formação do jovem e adulto, 
propiciando-lhes, em especial: 

 A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Médio, tendo 
como meios, a leitura, a escrita, os cálculos e o raciocínio lógico, possibilitando o 
prosseguimento dos estudos; 

 A preparação para a cidadania, para continuar aprendendo, mesmo depois de sair da escola, 
de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas situações e aperfeiçoamentos 
posteriores; 

 O aprimoramento como pessoa, tornando-o um ser ético, intelectualmente autônomo, que 
saiba pensar crítica, sistêmica e ecologicamente; 

 Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos; 
 A promoção da transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando-os com 

conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades produtivas; 
 A qualificação, profissionalização e atualização dos trabalhadores, visando à sua inserção e 

melhor desempenho no exercício do trabalho; 
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 A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos, relacionando a teoria com a prática 
no ensino de cada base tecnológica; 

 A integração na tarefa educativa dos princípios empreendedores, levando-os ao conhecimento 
pleno de suas potencialidades, transformando-os em gerentes do seu crescimento pessoal e 
profissional. 

 
Objetivos Específicos 

 Aplicar os principais procedimentos de transporte e logística; 
 Executar e agendar programas referentes às atividades de gerenciamento logísticas: 

atividades de armazenagem, movimentação e distribuição. 
 Capacitar para a gestão de estoques; 
 Implementar os procedimentos de qualidade; 
 Atender às demandas dos clientes dos diversos segmentos do setor logístico; 
 Contribuir para a promoção “da qualidade de vida no trabalho” pela preservação da saúde dos 

trabalhadores e da segurança nos processos, ambientes de trabalho e meio ambiente.  
 

3. Requisitos de acesso ao curso 
Para matrícula no curso, o candidato deve apresentar: 

 Escolaridade Mínima: ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio 
 Idade Mínima: 16 anos 

 
4. Perfil profissional de conclusão dos egressos do curso 
O Técnico em Logística é o profissional do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios com competências 
para planejar e gerenciar instalações e operações de cadeia de logística no âmbito das organizações. 
A sua formação técnica deve possuir características especialistas, com ênfase na formação prática, 
desenvolvendo capacidade de analisar e diagnosticar situações variadas e enfatizando as 
capacidades de raciocínio, avaliação e ponderação em termos estratégicos, operacionais, conceituais 
e teóricos, implantar programas de melhoria continuada, buscar redução de custos, melhorar a 
qualidade dos processos logísticos de armazenagem, transporte e distribuição de produtos junto às 
empresas que necessitam de operações logísticas em suas atividades diárias. 
 
Perfil das qualificações profissionais 
 
4.1. Módulo I: Qualificação Profissional Assistente Administrativo  
Profissional com competência para atuar nos processos administrativos da empresa, executando 
atividades de apoio nas áreas de recursos humanos, finanças, produção, logística e controle de 
patrimônio, observando o cumprimento da legislação referente à área. 
 
4.2. Módulo II: Qualificação Profissional Assistente de Logística 
Profissional que realiza atividades de controle e acompanhamento das operações de estoque e 
armazenagem de materiais e produtos, movimentação e transporte de cargas, respeitando as normas 
de segurança e higiene do trabalho e os procedimentos ambientais e de qualidade. 

 
Competências do Técnico: 
 
 Executar rotinas administrativas, agindo de forma ética e responsável, considerando a visão 

sistêmica e o funcionamento das organizações. 
 Planejar e executar projetos e processos de abastecimento das operações logísticas nos diversos 

pontos de contato da cadeia, prevendo e solucionando os possíveis gargalos de operação, agindo 
de forma ética e responsável, considerando a visão sistêmica e o funcionamento das 
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organizações. 
 Agir, considerando as normas e procedimentos de segurança do trabalho, atento a legislação 

vigente. 
 Propor alternativas de modais para cada cadeia de abastecimento, atendendo a demanda, 

considerando análise de custo de frete, tipo, natureza da mercadoria e diferentes categorias de 
seguro, atuando com responsabilidade junto a operadores logísticos. 

 Propor o melhor modal frente às diversas opções do mercado, buscando sempre a otimização 
entre custo, tempo e qualidade. 

 Aplicar, com qualidade, os conceitos de Movimentação e Armazenagem de Produtos/Materiais na 
cadeia de abastecimento, nas operações logísticas. 

 Formular estratégias para melhorar a competitividade de uma empresa do cluster logístico com 
foco no resultado. 

 Aplicar adequadamente as orientações contidas nas Normas Técnicas na elaboração de uma 
proposta de Gestão Ambiental para uma empresa que desenvolve serviços logísticos. 

 Aplicar adequadamente técnicas de Gerenciamento e controle das operações logísticas. 
 
5. Organização curricular do curso 
 
O Curso Técnico em Logística está organizado em três (03) módulos, com uma carga horária total de 
oitocentas horas (800 h), assim distribuídas: 
 

 Módulo I: 200 horas 
 Módulo II: 300 horas 
 Módulo III: 300 horas 

 
Os módulos devem ser cursados em sua totalidade. Os Módulos I e II possuem terminalidade 
ocupacional, previstas no itinerário formativo do Eixo Tecnológico.  
 O estudante que concluir o Módulo I: recebe a Qualificação Profissional Técnica em 

Assistente Administrativo, com carga horária de 200 horas. 
 O estudante que concluir o Módulo I e o Módulo II: Qualificação Profissional Técnica em 

Assistente de Logística, com carga horária de 500 horas. 
 O estudante que concluir os Módulos I, II e III e não comprovar a conclusão do Ensino Médio 

recebe a certificação de Qualificação Profissional em Logística. 
 O estudante que concluir os Módulos I, II e III e comprovar a conclusão do Ensino Médio recebe o 

Diploma de Técnico em Logística, Nível Médio - Eixo Tecnológico Gestão e Negócios. 
 

 
MATRIZ CURRICULAR 
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Módulo Componente Curricular 

Presencial 
Componentes Curriculares a 

Distância 
CH  

Módulo III  

 
 
 

Atividades Complementares 
Presenciais III - 60h 

Segurança no Trabalho 32h 
Seguros de Cargas  36h 
Comércio e Relações Internacionais 32h 
Modais de Transporte 36h 
Planejamento Estratégico Aplicado à 
Logística 

38h 

Gestão Ambiental nas Operações 
Logísticas 

32h 

Gestão das Operações Logísticas 34h 
Total Presencial 240h 
Total EAD 60h 
Total  300h 
 
Carga Horária Total do Curso 800h 
 

Módulo Componente Curricular 
Presencial 

Componentes Curriculares a 
Distância 

CH  

Módulo I  Atividades Complementares 
Presenciais I - 40h 

Psicologia Organizacional 20h 
Teorias e Fundamentos da 
Administração  28h 
Rotinas Administrativas 24h 
Matemática Financeira Aplicada 20h 
Estatística Básica  24h 
Elementos da Economia e Finanças 24h 
Fundamentos da Logística 20h 

Total EAD 160h 
Total Presencial 40h 
Total Geral 200h 

Módulo Componente Curricular 
Presencial 

Componentes Curriculares a 
Distância 

CH  

Módulo II  

 
 

Atividades Complementares 
Presenciais II - 60h 

Legislação Tributária e Aduaneira 42h 
Marketing Internacional 46h 
Gestão da Qualidade  38h 
Gerenciamento e Economia de 
Sistemas Logísticos 

34h 

Cadeia de Suprimento - Supply Chain 
Management 

46h 

Estocagem – Processos e serviços em 
Transportes (Modais) 

34h 

Total EAD 240h 
Total Presencial 60h 
Total Geral 300h 
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Os valores/ atitudes relacionados abaixo são desenvolvidos durante todos os componentes 
curriculares do curso: 
 Iniciativa; 
 Foco no resultado; 
 Responsabilidade; 
 Comprometimento; 
 Organização; 
 Determinação; 
 Presteza; 
 Exigência de qualidade e eficiência; 
 Planejamento e monitoramento sistemático; 
 Respeito ao cliente; 
 Valorização do trabalho em equipe; 
 Cordialidade; 
 Empatia; 
 Curiosidade científica; 
 Respeito e preservação do meio ambiente; 
 Conduta ética. 
 
 Módulo I: 200h 
 
Competência do Módulo: Executar rotinas administrativas, agindo de forma ética e responsável, 
considerando a visão sistêmica e o funcionamento das organizações.  
 
Componente Curricular: Psicologia Organizacional 
 
Habilidades: 
 Empregar princípios das relações humanas; 
 Identificar os fatores essenciais para uma comunicação eficaz; 
 Melhorar a comunicação verbal e não-verbal; 
 Administrar conflitos; 
 Administrar situações de “perde-ganha” aplicando estratégias de negociação; 
 Realizar trabalho em equipe com foco no crescimento pessoal e na satisfação do cliente; 
 Diferenciar chefe de líder; 
 Identificar os diferentes estilos de liderança; 
 Reconhecer as diferenças individuais. 
Conhecimentos: 
 Relações humanas; 
 Trabalho em equipe: como se forma uma equipe e tipos de relacionamentos; 
 Abordagem cooperativa e trabalho em equipe; 
 Tipos e papéis em uma equipe; 
 Relações de Trabalho; 
 Relações Interpessoais; 
 Relações de Poder; 
 Conflitos na organização e nas relações; 
 Negociação; 
 Estilos de Liderança. 
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Componente Curricular: Teorias e Fundamentos da Administração  
 
Habilidades:  
 Distinguir as organizações, diferenciando-as e compreendendo o processo administrativo; 
 Diferenciar as funções da Administração, bem como suas inter-relações; 
 Identificar as diferentes áreas de uma organização, suas finalidades e a importância da integração 

destas; 
 Reconhecer a importância das tendências nos negócios. 
Conhecimentos: 
 Conceito de organização; 
 Tipologia das organizações; 
 Conceito de administração; 
 O processo administrativo; 
 As quatro funções da Administração: Planejamento, Organização, Direção e Controle; 
 Estrutura organizacional; 
 Visão global do processo gerencial; 
 Teóricos da Administração; 
 Tendências da administração no Brasil e no mundo. 
 
Componente Curricular: Rotinas Administrativas 
 
Habilidades: 
 Desenvolver diversos tipos de correspondências empresariais utilizando editor de texto;  
 Elaborar, classificar, filtrar e organizar cadastro de clientes, utilizando os recursos de planilha 

eletrônica; 
 Realizar cálculos matemáticos com regras de três simples; porcentagem, juros simples e 

compostos; ICMS, IPI, ISSQN, utilizando funções da planilha eletrônica; 
 Elaborar gráficos estatísticos envolvendo porcentagem; razões iguais, descontos, folha de 

pagamento, férias e 13ª utilizando em planilha eletrônica; 
 Elaborar requerimentos, declarações, procurações, atas utilizando o editor de texto; 
 Redigir e enviar e-mail, utilizando a internet como ferramenta. 
Conhecimentos: 
 Correspondências empresariais, carta comercial, carta cobrança, circular, memorando; 
 Cadastro de clientes; 
 Cálculos matemáticos: razão, proporção, média aritmética simples e ponderada, grandezas 

inversamente proporcionais, regra de três simples, juros simples e compostos; ICMS, IPI, ISSQN. 
 Cálculo e preenchimento das guias de recolhimento de impostos; 
 Descontos, Folha de pagamento, férias e 13º salário;  
 Requerimento, declaração, e-mail, procuração, ata, congratulações. 

 
Componente Curricular: Matemática Financeira Aplicada 
 
Habilidades: 
 Conceituar e reconhecer razões iguais; 
 Solucionar problemas aplicando a propriedade fundamental das proporções; 
 Solucionar problemas do cotidiano, utilizando regras de três simples; 
 Definir e calcular problemas de porcentagem; 
 Ler e interpretar gráficos estatísticos envolvendo porcentagem; 
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 Conceituar e reconhecer razões iguais; 
 Efetuar cálculos comerciais com juros simples, compostos e descontos; 
 Distinguir os sistemas de amortização. 

 
Conhecimentos: 
 Cálculos matemáticos: razão, proporção, média aritmética simples e ponderada, grandezas 

inversamente proporcionais, regra de três simples, juros simples e compostos; 
 Descontos; 
 Sistemas de amortização.  
 
Componente Curricular: Estatística Básica 
 
Habilidades: 
 Identificar fundamentos do conhecimento e das técnicas estatísticas; 
 Aplicar técnicas estatísticas nos fenômenos e eventos de sua prática diária; 
 Estabelecer comportamentos padrões e explicações objetivas sobre os fenômenos ocorridos nos 

processos diários de sua responsabilidade; 
 Utilizar as principais técnicas estatísticas para melhorar as práticas e processos de sua 

responsabilidade. 
Conhecimentos: 
 O que é estatística; 
 População, Censo, Amostragem; 
 Variável e Dados Brutos 
 Séries Estatísticas 
 Normas para Apresentação dos Dados Estatísticos 
 Tipos de Frequências 
 Medidas de Posição 
 Medidas de Dispersão 
 
Componente Curricular: Elementos de Economia e Finanças 
 
Habilidades: 
 Identificar fundamentos do conhecimento e dos modelos econômicos no cenário nacional e 

internacional; 
 Aplicar os conceitos econômicos e das finanças em suas atividades diárias; 
 Avaliar os fenômenos simples oriundos da movimentação da economia nacional e internacional; 
 Utilizar as principais técnicas estatísticas para melhorar as práticas e processos de sua 

responsabilidade. 
Conhecimentos: 
 Conceitos e indicadores econômicos; 
 Mercados e Preços  
 Moeda e sistema financeiro 
 Balança de Pagamentos 
 Inflação - Políticas de Estabilização 
 Finanças da empresa 
 Economia Internacional 
 
Componente Curricular: Fundamentos da Logística 
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Habilidades: 
 Aplicar conceitos de logística na execução de atividades no setor portuário; 
 Extrair dados de fontes oficiais, relacionadas com os canais de distribuição e planejando para 

tomadas de decisões; 
 Conhecer as variáveis econômicas que afetam a logística internacional. 
Conhecimentos: 
 Conceito de Logística 
 Missão da Logística 
 Logística Internacional 
 Políticas Econômicas Internacional 
 Ferramentas chaves da logística 
 Ferramentas de Suporte 
 Gerenciamento Logístico 
 Logística reversa 
 
Componente curricular: Atividades Complementares Presenciais I 
 
Conhecimentos: 
 Os conhecimentos mobilizados durante o desenvolvimento da(s) competência(s) do Módulo I. 
 
Habilidades: 
 Articular as competências do Módulo I por meio de atividades teórico-práticas. 
 
Obs.: As referências de operacionalização para este Componente Curricular são tratadas no item 
Orientações Metodológicas. 
 
 
 
Módulo II – 300 h 
 
Competência do Módulo: Planejar e executar projetos e processos de abastecimento das 
operações logísticas nos diversos pontos de contato da cadeia, prevendo e solucionando os 
possíveis gargalos de operação, agindo de forma ética e responsável, considerando a visão sistêmica 
e o funcionamento das organizações.  
 
Componente Curricular: Legislação Tributária e Aduaneira 
 
Habilidades: 
 Reconhecer os objetivos e conceitos de direito tributário no âmbito público e privado; 
 Identificar os princípios dos contratos e tratados de comércio internacional; 
 Utilizar o regulamento aduaneiro como orientador das rotinas pertinentes ao exercício profissional; 
 Reconhecer os processos de despacho aduaneiro, bem como os regimes aduaneiros especiais 

como meio de auxílio às atividades logísticas. 
Conhecimentos: 
 Objetivos e conceitos de direito tributário no âmbito público e privado; 
 Princípios dos contratos e tratados de comércio internacional; 
 Leis do comércio internacional; 
 Regulamento aduaneiro; 
 Despacho aduaneiro; 
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 Regimes aduaneiros especiais. 
 
Componente Curricular: Marketing Internacional 
 
Habilidades: 
 Atualizar e aprofundar os principais conceitos de marketing 
 Realizar análise do comportamento de compras do consumidor 
 Identificar o desenvolvimento das ações mercadológicas comerciais 
 Compreender os conceitos de marketing estratégico nas organizações de serviços logísticos 
 Compreender a pesquisa mercadológica como instrumento de marketing 
 Elaborar planos estratégicos de marketing em empresas de serviços logísticos. 
Conhecimentos: 
 Principais conceitos de Marketing 
 Identificação de novos mercados 
 Reconhecimento de oportunidades e ameaças 
 Comportamento de compras do consumidor 
 Pesquisa mercadológica 
 Planejamento de Marketing  
 
Componente Curricular: Gestão de Qualidade 
 
Habilidade: 
 Utilizar os fundamentos da qualidade no sistema de gestão da empresa; 
 Usar tecnologia e metodologia da qualidade para a prestação de serviços de qualidade; 
 Realizar trabalho em equipe com o foco no crescimento pessoal e na satisfação do cliente; 
 Identificar um modelo de programa de qualidade apropriado ao tipo de negócio; 
 Elaborar um planejamento de atividades com base na análise da rotina do trabalho. 
Conhecimentos: 
 Paradigmas administrativos 
 Tipos de empresas 
 Conceitos básicos da qualidade 
 Momentos da verdade e Ciclo dos serviços 
 Requisitos dos clientes 
 Estratégias para mudanças 
 Motivação e criatividade 
 Provendo o crescimento do ser humano 
 O papel das lideranças 
 Metodologia de identificação e resolução de problemas 
 Ferramentas gerenciais 
 Missão e políticas de uma empresa 
 Planejamento estratégico 
 Gerenciando o dia- a- dia, Programa dos 5 “S” 
 Procedimentos de atendimento ao cliente, Diagnóstico empresarial. 
 
Componente Curricular: Gerenciamento e Economia de Sistemas Logísticos 
 
Habilidades: 
 Reconhecer as operações logísticas 
 Avaliar as vantagens e desvantagens da terceirização logística 
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 Aplicar indicadores de desempenho para o monitoramento das operações logísticas. 
 Analisar a estrutura de custos de transferência 
 Avaliar modelo logístico 
 Reconhecer a estrutura de custos de transferência 
 Identificar as responsabilidades dos operadores 
 
Conhecimentos: 
 Função do operador logístico; 
 Caracterização das operações logísticas; 
 Flexibilidade operacional; 
 Terceirização logística; 
 Indicadores de desempenho; 
 Metodologia para elaboração de um projeto; 
 Avaliação do modelo logístico; 
 Estrutura de Custos de transferência; 
 Cadeia de responsabilidade de operadores.  
 
Componente Curricular: Cadeia de Suprimento – Supply Chain Management 
 
Habilidades: 
 Compreender o fluxo de informações de materiais e produtos, como meio de otimizar os 

processos da cadeia de abastecimento; 
 Avaliar a viabilidade da padronização de processos para a cadeia de abastecimento; 
 Reconhecer as tecnologias disponíveis para auxiliar os processos de trabalho. 
Conhecimentos: 
 Processos da cadeia de abastecimento; 
 Fluxo de informações de materiais e produtos; 
 Padronização de processos; 
 Tecnologias disponíveis. 
 
Componente Curricular: Estocagem – Processos e Serviços em Transportes (Modais) 
 
Habilidades: 
 Reconhecer os diversos tipos de armazenagem e movimentação de produtos/materiais; 
 Aplicar os critérios de avaliação de estoques; 
 Gerenciar estoques de forma eficiente; 
 Controlar os custos operacionais; 
 Planejar e organizar as atividades referentes ao gerenciamento do estoque de modo que as 

emergências sejam contornadas num período curto de tempo; 
 Elaborar procedimentos de comunicação e apresentação dos índices envolvidos nas atividades 

de gerenciamento de estoque; 
 Implantar ações preventivas e corretivas quando necessárias. 
Conhecimentos: 
 Vantagens de constituir estoques; 
 Custos de Estoques: fixos e variáveis; 
 Classificação dos estoques; 
 Critérios de avaliação de estoques: UEPS, PEPS, etc; 
 Gestão de estoque; 
 Objetivos da gestão de estoques; 
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 Controle operacionais: Controles Contábeis VS Controles Gerenciais. 
 
Componente curricular: Atividades Complementares Presenciais II 
 
Conhecimentos: 
 Os conhecimentos mobilizados durante o desenvolvimento da(s) competência(s) do Módulo I. 
 
Habilidades: 
 Articular as competências do Módulo I por meio de atividades teórico-práticas. 
 
Obs.: As referências de operacionalização para este Componente Curricular são tratadas no item 
Orientações Metodológicas. 
 
 
Módulo III – 300 h 
 
Componente Curricular: Segurança no Trabalho 
 
Competência: Agir, considerando as normas e procedimentos de segurança do trabalho, atento a 
legislação vigente. 
Habilidades: 
 Identificar procedimentos para movimentação de cargas perigosas no porto; 
 Atender normas para o trabalho seguro dentro de um porto; 
 Identificar procedimentos de segurança, cuidado com o meio ambiente e saúde portuária. 
Conhecimentos: 
 Cargas perigosas 
 Equipamentos de Segurança 
 SMS portuária 
 Segurança Portuária 
 ISPS Code 
 
Componente Curricular: Seguros de Cargas 
 
Competência: Diferenciar os processos pertinentes à contratação de seguros de mercadorias, 
identificando as partes envolvidas no seguro de cargas nacionais e internacionais, com 
responsabilidade. 
Habilidades: 
 Identificar as partes envolvidas no seguro de cargas nacionais e internacionais; 
 Identificar os tipos de apólices e coberturas de seguros, bem como os tipos de avarias, tipos de 

vistorias, sinistros e documentação necessária à liquidação de sinistros. 
Conhecimentos: 
 Processos para a contratação de seguros; 
 Seguros de transportes; 
 Contrato de seguros; 
 Modalidade de seguro transporte; 
 Coberturas; 
 Tipos de apólices; 
 Avarias; 
 Vistorias; 
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 Sinistros. 
 
Componente Curricular: Comércio e Relações Internacionais 
  
Competência: Propor alternativas de modais para cada cadeia de abastecimento, atendendo a 
demanda, considerando análise de custo de frete, tipo, natureza da mercadoria e diferentes 
categorias de seguro, atuando com responsabilidade junto a operadores logísticos. 
Habilidades: 
 Identificar as divisões geográficas, brasileiras e internacionais, reconhecendo os costumes e 

culturas referentes a cada região; 
 Identificar as principais barreiras de importação e exportação de bens e serviços; 
 Reconhecer os blocos e acordos econômicos, visando ao desenvolvimento de ações eficazes na 

cadeia logística. 
Conhecimentos: 
 Divisões geográficas;  
 Costumes e culturas regionais; 
 Blocos econômicos; 
 Acordos econômicos;  
 Conflitos internacionais; 
 Barreiras ao Comércio de Bens e Serviços (barreira não-tarifária, tarifárias e técnicas – 

monitoradas pelo Inmetro). 
 
Componente Curricular: Modais de Transporte 
 
Competência: Propor o melhor modal frente às diversas opções do mercado, buscando sempre a 
otimização entre custo, tempo e qualidade. 
Habilidades: 
 Identificar os diferentes modais de transporte; 
 Distinguir o transporte intermodal e multimodal; 
 Reconhecer a responsabilidade e a regulamentação legais pertinentes às práticas da atividade 

profissional. 
Conhecimentos: 
 Definição de modais de transporte (transporte ferroviário, transporte aqüaviário; marítimo, 

cabotagem e fluvial; transporte aéreo, transporte rodoviário); 
 Transporte intermodal, multimodal;  
 Operadores de transporte multimodal (responsabilidade e regulamentação legais); 
 Transbordo de carga; 
 Custos de fretes. 
 
Componente Curricular: Planejamento Estratégico Aplicado à Logística 
 
Competência: Formular estratégias para melhorar a competitividade de uma empresa do cluster 
logístico com foco no resultado. 
Habilidades: 
 Analisar a estrutura de um planejamento estratégico 
 Formular, implementar e controlar estratégias 
 Elaborar um projeto de ação estratégica 
Conhecimentos: 
 A estrutura do planejamento estratégico: a essência prática da estratégia 
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 Importância estratégica da logística 
 A análise estratégica: macroambiente, ambiente neutro e ambiente concorrencial; 
 A formulação da estratégia; 
 O direcionamento estratégico: os balizadores. 
 A implementação da estratégia. 
 O controle estratégico 
 
Componente Curricular: Gestão Ambiental nas Operações Logísticas 
 
Competência: Aplicar adequadamente as orientações contidas nas Normas Técnicas na elaboração 
de uma proposta de Gestão Ambiental para uma empresa que desenvolve serviços logísticos. 
Habilidades: 
 Elaborar plano de gestão de segurança no ambiente logístico. 
 Conhecer os conceitos de básicos relativos à gestão do ambiente logístico 
 Identificar possibilidades de perdas no ambiente logístico 
Conhecimentos: 
 Fundamentos e conceito de natureza e sociedade 
 Sistema de Gestão Ambiental nas Empresas 
 Certificação ISO 14.000, sustentabilidade e eco eficiência: conceitos, soluções e aplicação nas 

empresas. 
 

Componente Curricular: Gestão das Operações Logísticas 
 
Competência: Aplicar adequadamente técnicas de Gerenciamento e controle das operações 
logísticas. 
Habilidades: 
 Analisar os resultados alcançados e tendências das operações logísticas 
 Diagnosticar pontos críticos  
 Viabilizar a retroalimentação dos processos 
 Estruturar o capital intelectual 
 Avaliar a cadeia de valor do sistema logístico 
Conhecimentos: 
 Técnicas de gerenciamento e controle 
 Identificação de causas críticas e análise dos resultados alcançados 
 Identificação de problemas e indicar sugestões 
 Avaliar necessidades de ajustes 
 Retroalimentação dos processos 
 Capital Intelectual 
 Cadeia de Valor 
 
Componente curricular: Atividades Complementares Presenciais III 
 
Conhecimentos: 
 Os conhecimentos mobilizados durante o desenvolvimento da(s) competência(s) do Módulo I. 
 
Habilidades: 
 Articular as competências do Módulo I por meio de atividades teórico-práticas. 
 
Obs.: As referências de operacionalização para este Componente Curricular são tratadas no item 
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Orientações Metodológicas. 
 
 
6. Indicações Metodológicas 
 
As estratégias pedagógicas adotadas levam em consideração o Projeto Político Pedagógico vigente 
da Instituição: 

 
• As metodologias inovadoras - entendidas como aquelas que provocam rupturas paradigmáticas, que 
instigam os estudantes a problematizarem as realidades, percebendo-se como sujeitos 
potencialmente transformadores das relações hegemônicas da sociedade atual. 
 
• A aprendizagem – concebida como diretamente relacionada com as interações que o sujeito faz 
com o meio, exigindo uma atitude investigativa diante dos contextos em que se insere. Sendo assim, 
a aprendizagem assume um caráter permanente, levando os sujeitos desse processo a um “sempre 
aprender” no objetivo do permanente vir a ser, inquietando-se, formulando questões e buscando 
respostas. 
 
• O ensino - entendido como as informações, reflexões e oportunidades levadas ao estudante para 
construir seu conhecimento técnico-profissional e favorecer seu desenvolvimento pessoal por meio de 
metodologias inovadoras que contextualizem teoria e prática. 
 
• A escola - entendida como um espaço em transformação constante, que necessita ampliar suas 
possibilidades empreendedoras, criando mecanismos que respeitem as múltiplas inteligências e 
promovendo condições para que todos sejam efetivamente mais felizes e apostem em sonhos 
individuais e coletivos. 
 
• A educação – entendida como formas diferentes de os seres humanos partirem do que são para o 
que querem ser. Assim, a educação contribui para a autoformação da pessoa, ensinando a viver no 
sentido de se tornar cidadão e promovendo a formação de profissionais competentes, 
empreendedores, inovadores, de modo a possibilitar sua inserção e permanência no mundo do 
trabalho. 
 
• As tecnologias – a escola propicia a reflexão sobre o seu uso e sobre sua real importância no 
processo educativo, promovendo a transformação das tecnologias de informação e de comunicação 
(TICs) em tecnologias de aprendizagem e convivência (TACs). Tais tecnologias deverão viabilizar 
diferentes espaços para experienciação/vivências e/ou simulações, tais como laboratórios e espaços 
virtuais/digitais, nos quais os aprendizes tenham a oportunidade de construir conhecimentos na 
própria ação. 
 
Na modalidade de educação a distância - EAD, são oportunizadas atividades individuais e em grupo 
(estudos de caso, questões discursivas, fóruns de discussão e chats, além de atividades práticas) 
com o objetivo de permitir ao docente verificar a capacidade do estudante de, no enfrentamento de 
situações do contexto profissional, mobilizar e articular, com autonomia, postura crítica e ética, seus 
recursos subjetivos, bem como os atributos construídos. 
 
No EAD, o principal recurso tecnológico utilizado é uma LMS (Learning Management System). É a 
partir desta, no papel de comunidade virtual, que se estabelece a comunicação entre professor e 
estudantes para esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de ideias. É também no ambiente 
virtual de aprendizagem que o professor acompanha toda a participação dos estudantes no curso, 
tece comentários, recebe e avalia os trabalhos, estabelece as datas para a sua realização, 
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acrescenta novas informações, conteúdos ou atividades complementares. As orientações iniciais são 
realizadas a partir de um Seminário Virtual de ambientação, que ocorre antes do primeiro módulo do 
curso, caracterizado como uma ação extensiva à Educação Profissional. 

 
O Curso está organizado em três (3) módulos, perfazendo um total de 800 (oitocentas) horas, sendo 
640h na modalidade de Educação a Distância e 160h presenciais. Os módulos devem ser cursados 
em totalidade, estando a sequência apresentada no itinerário do curso de acordo com a 
disponibilidade de estudantes. Com a conclusão dos três módulos, completa-se a habilitação 
profissional técnica de nível médio. 

O curso proporcionará a participação ativa e condições para que o estudante aprenda a aprender, 
tendo no processo de aprendizagem avaliação contínua e sistemática voltada para um processo de 
aprendizagem com autonomia.  

Os temas abordados nos conhecimentos são especificados no Plano de Trabalho dos docentes, 
elaborado sob a orientação da Coordenação Técnica e Pedagógica, a partir das competências gerais 
da área e das competências específicas profissionais. 

Para os componentes curriculares a distância dos Módulos I, II e III devem ser realizadas atividades 
de avaliação a distância. 

Os componentes curriculares “Atividades Complementares Presenciais I” e “Atividades 
Complementares Presenciais II” serão desenvolvidos de forma presencial e durante o 
desenvolvimento dos componentes curriculares a distância dos Módulos I e II, respectivamente. Estes 
componentes terão um docente, especialmente indicado para este fim, que desenvolverá atividades 
teórico-práticas desafiadoras como, por exemplo: estudo de casos, simulações didáticas, pesquisas, 
situações problemas, seminários, dentre outras atividades, bem como, avaliações presenciais que 
simulem o desenvolvimento, a articulação e a integração dos conhecimentos e habilidades 
desenvolvidos nos Módulos I e II. 

O docente deverá ter um planejamento integrado das atividades teórico-práticas para os encontros 
previstos no cronograma e em conformidade com as competências, as habilidades e os 
conhecimentos dos Módulos I e II. 
Os encontros dos componentes curriculares “Atividades Complementares Presenciais I”, “Atividades 
Complementares Presenciais II” e “Atividades Complementares Presenciais III” dos Módulos I, II e III 
devem ser realizados ao longo de cada Módulo e programadas em consonância com o cronograma 
das componentes curriculares a distância, devendo ser realizados durante o período de 
desenvolvimento de seus respectivos Módulos. Estes componentes não devem ser realizados em sua 
totalidade de carga horária no final de cada Módulo. 

O docente responsável pelo componente curricular deve trabalhar de modo integrado com os demais 
docentes, promovendo a articulação e a integração das competências, das habilidades e dos 
conhecimentos desenvolvidos nos referidos Módulos I, II e III. 

Os Módulos foram desenvolvidos a partir dos objetivos e da definição das competências a serem 
constituídas.  
A Habilitação Profissional de Técnico em Logística não exige o cumprimento de estágio 
supervisionado obrigatório. No entanto, o estudante poderá realizar estágio a partir da matrícula 
no Módulo I, não sendo, assim, condição para a conclusão do curso. Quando realizado o estágio, as 
horas efetivamente cumpridas deverão constar no Histórico Escolar do estudante. A escola 
acompanhará as atividades de estágio, através do instrumento de avaliação, Ficha de 
Acompanhamento de Estágio, gerenciada pelo Coordenador do Curso. 
 
7. Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores 
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As competências anteriores adquiridas pelos estudantes, desde que relacionadas com o perfil 
profissional de conclusão do Técnico em Logística, e dos módulos que integram seu itinerário 
profissional, podem ser objeto de avaliação para aproveitamento de estudos, nos termos regimentais 
e da legislação vigente.  
Conforme legislação em vigor, as competências que podem ser aproveitadas no curso são aquelas 
adquiridas: 
a) No Ensino Médio; 
b) Em qualificações profissionais e etapas ou módulos da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio concluídos em outros cursos; 
c) Em cursos de Educação Profissional de Formação Inicial e Continuada; 
d) No trabalho ou por outros meios informais; 
e) Em processos reconhecidos de certificação profissional. 
As competências adquiridas em cursos de Educação Profissional de Formação Inicial e Continuada, 
ou por outros meios informais, também poderão ser aproveitadas, desde que validadas mediante 
avaliação que identifique a apropriação das competências específicas para o perfil profissional. 
 
8. Critérios de avaliação da aprendizagem 
 
A avaliação é realizada em todos os momentos do processo de aprendizagem, oportunizando a 
recuperação, ao longo das atividades. 
O estudante é avaliado a partir da observação resultante de experiências, em diferentes situações e 
momentos de aprendizagem. 
Para cada componente curricular são organizados instrumentos e estratégias de avaliação com a 
finalidade de realizar investigação e traçar novas oportunidades no processo de aprendizagem. 
A avaliação de competências é um processo de coleta de evidências das aprendizagens dos 
estudantes, expressas por meio da mobilização de seus conhecimentos, habilidades e atitudes, e terá 
como princípio a essencialidade, isto é, a relevância desses conhecimentos, habilidades e atitudes 
para a construção e desenvolvimento das competências requeridas pelo respectivo plano de curso. 
 
O resultado do processo de avaliação é expresso com as seguintes menções: 
 
A – Quando o estudante evidenciou com excelência a apropriação das competências propostas e 
demonstra total comprometimento com a assiduidade, participação, pontualidade/qualidade na 
entrega dos trabalhos; apresenta atitudes que se destacam nos aspectos referentes ao 
relacionamento interpessoal, a habilidade de trabalhar em grupo, negociar/administrar conflitos, 
criatividade e liderança, superando as competências exigidas no respectivo perfil. 
 
B – Quando o estudante evidenciou a apropriação das competências propostas, demonstra 
assiduidade, participação, pontualidade na entrega dos trabalhos. Apresenta as características 
psicossociais exigidas pelo perfil profissional. 
 
C – Quando o estudante evidenciou, no mínimo, a apropriação das competências relevantes e 
apresenta as características psicossociais mínimas exigidas no perfil profissional. 
 
D – Quando o estudante não apropriou as competências previstas no perfil profissional de 
conclusão. 
 
A recuperação é contínua e realizada concomitantemente com o desenvolvimento dos componentes 
curriculares. É aprovado, após os estudos de recuperação, o estudante que obtiver as menções A, B 
e C. 



 

Identificação no sistema GVcollege: Téc. Logística.-EAD      18 
Maio/2014 
 

O estudante que obtiver menção D em um ou mais componentes curriculares e, consequentemente, 
situação final R no componente e no módulo, poderá cursar de forma concomitante o módulo 
seguinte e o (s) componente (s) nos quais não obteve êxito. 
A frequência mínima se exige como pré-requisito geral para aprovação, uma vez que consiste em 
condição para que a aprendizagem aconteça, através da efetiva participação nas atividades 
escolares programadas. 
A frequência mínima necessária para aprovação é de 75% da carga horária total do curso, podendo 
ser oferecidos estudos compensatórios de infrequência aos estudantes que não obtiveram frequência 
mínima, tendo, todavia, apropriado as competências propostas.  
A frequência nos momentos à distância, será evidenciada pela entrega das atividades propostas nos 
devidos prazos pré-estabelecidos. 
 
9. Instalações e equipamentos  
- Sala de aula equipada; 

 Quadro Branco 
 Canetas para quadro 

 
- Recursos tecnológicos disponíveis; 

 Data Show 
 Computador ou Notebook 
 Televisor 
 DVD Player 

 
10. Pessoal docente e técnico envolvido no curso 

 
a) Perfil da Equipe Docente    

 

Componente Curricular 
Docente 

 
Perfil docente em termos de titulação/escolaridade e 

experiência 
 profissional requeridai 

 

Psicologia Organizacional 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Psicologia ou Recursos Humanos, experiência profissional e em 
docência. 

 

Teorias e Fundamentos da Administração 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Administração de Empresas ou Recursos Humanos, experiência 
profissional e em docência. 

 

Rotinas Administrativas 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Administração de Empresas ou Recursos Humanos, experiência 
profissional e em docência. 

 

Matemática Financeira Aplicada 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Economista, Administração de Empresas, Engenharia ou áreas 
afins, com experiência profissional na área e em docência. 
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Estatística Básica 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Estatística, Administração de Empresas, Engenharia ou áreas afins, 
com experiência profissional na área e em docência. 

 

Elementos da Economia e Finanças 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Economista, Administração de Empresas, Engenharia ou áreas 
afins, com experiência profissional na área e em docência. 

 

Fundamentos da Logística 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Administração de Empresas, Engenharia, Logística ou áreas afins, 
com experiência profissional na área e em docência. 

 

Legislação Tributária e Aduaneira 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Ciências Jurídicas ou RH com experiência profissional na área e em 
docência. 

Marketing Internacional 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Administração de Empresas, Marketing, Comunicação Social e 
experiência profissional e em docência. 

Gestão da Qualidade 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Administração de Empresas, Marketing ou área afim e experiência 
profissional em Gestão da Qualidade e em docência. 
 

Gerenciamento e Economia de Sistemas Logísticos 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Administração de Empresas, Engenharia, Logística ou áreas afins, 
com experiência profissional na área e em docência. 

Cadeia de Suprimentos 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Administração de Empresas, Engenharia, Logística ou áreas afins, 
com experiência profissional na área e em docência. 

Seguros de Cargas 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Administração de Empresas, Engenharia, Logística ou áreas afins, 
com experiência profissional na área e em docência. 

Segurança no Trabalho 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Administração de Empresas, Engenharia, Logística ou áreas afins, 
com experiência profissional na área e em docência. 
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Comércio e Relações Internacionais 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Administração de Empresas, Comércio Exterior, Relações 
Internacionais ou Ciências Jurídicas, com experiência profissional na 
área e em docência. 

Estocagem – Processos e Serviços em Transportes 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Administração de Empresas, Engenharia, Logística ou áreas afins, 
com experiência profissional na área e em docência. 

Planejamento Estratégico Aplicado a Logística 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Administração de Empresas, Engenharia, Logística ou áreas afins, 
com experiência profissional na área e em docência. 

Gestão Ambiental nas Operações Logísticas 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Administração de Empresas, Engenharia, Logística ou áreas afins, 
com experiência profissional na área e em docência. 

Gestão das Operações Logísticas 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação em 
Administração de Empresas, Engenharia, Logística ou áreas afins, 
com experiência profissional na área e em docência. 

 
Obs; Os docentes da modalidade EAD devem comprovar a formação pedagógica e curso de tutoria on-line, de 
no mínimo 40h. 
Profissionais de notório saber e com comprovada experiência em algum(s) do(s) componente(s) curricular(s), 
mas sem a formação necessária, poderão ter seus currículos submetidos à análise do NEP para possível 
liberação. 
Também serão avaliados profissionais sem a graduação indicada, mas com pós-graduação na área indicada. 
 

b) Perfil da Equipe Técnica Administrativa 

 Perfil em termos de titulação/escolaridade e experiência 
profissional requerida 

Diretor  Superior Completo 
Pedagoga Pedagogia 
Coordenador do Curso Superior Completo na área e Formação Pedagógica 
Secretária Ensino Médio Concluído 

 
C) Perfil da Equipe Técnica dos Polos 

 
 Perfil em termos de titulação/escolaridade e 

experiência profissional requerida 
Coordenador do Polo Pedagogia ou Licenciatura  

Tutoria on-line 
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Tutor Curso Superior em Administração ou na área 
específica do curso. 
Formação Pedagógica concluída ou cursando e/ou 
Licenciatura 
Tutoria On line 
Preferencialmente experiência comprovada na  área e 
em docência. 
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para profissionais em mercados 
competitivos 

18 SCHENINI, Paulo Henrique; 
BONAVITA, José Ricardo 

Finanças para não-financistas: 
princípios básicos de finanças para 
profissionais em mercados 
competitivos 

Senac.RJ 3 2010 2012 

19 SENAC. Departamento Nacional Matemática instrumental Senac 3 1999 2011 

20 SENAC. Departamento Nacional Matemática financeira Senac 
Nacional 3 2008 2013 

Componente curricular Estatística Básica 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

21 BRUCE, Andy; LANGDON, Ken 
Você sabe gerenciar projetos?: 
cumpra prazos finais e atinja suas 
metas 

Senac.SP 3 2008  

22 BRUCE, Andy; LANGDON, Ken 
Você sabe usar o pensamento 
estratégico?: planeje o futuro e 
tranforme-o em realidade 

Senac.SP 3 2008 2011 

23 CRESPO, Antônio Arnot Estatística Fácil Saraiva 3 2009  

24 PIRES, Lúcio Magno Matemática financeira com uso do 
excel e HP12C Senac.DF 3 2011  

25 SENAC. Departamento Nacional Matemática instrumental Senac 3 1999 2011 
Componente curricular Elementos da Economia e Finanças 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

26 KILSZTAJN, Samuel; DOWBOR, 
Ladislau (Org.) Economia social no Brasil Senac.SP 3 2008  

27 NOBREGA, Clemente 

A ciência da gestão: marketing, 
inovação, estratégia: um físico 
explica a gestão - a maior inovação 
do século XX - como uma ciência 

Senac.RJ 3 2004  

28 SANCHEZ, Inaiê Para entender a internacionalização 
da economia Senac.SP 3 2001 2010 

29 
SCHENINI, Paulo Henrique; 
MATESCO, Virene 

Economia para não-economistas: 
princípios básicos de economia 
para profissionais empreendedores 
em mercado competitivo 

Senac.RJ 3 2012  

30 SENAC. Departamento Nacional Básico de contabilidade + finanças Senac 
Nacional 3 2003 2012 

Componente curricular Fundamentos da Logística 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

31 BARROS, Jorge Pedro 
Dalledonne de 

Gestão de serviços: a chave do 
sucesso nos negócios 

Senac 
Nacional 3 2008 2012 

32 CAVALCANTI, Francisco 
Antonio 

Planejamento estratégico 
participativo: concepção, 
implementação e controle de 
estratégias 

Senac.SP 3 2008  

33 CHRISTOPHER, Martin Logística e gerenciamento da 
cadeia de suprimentos Cenguage 3 2011  

34 NOBREGA, Clemente 

A ciência da gestão: marketing, 
inovação, estratégia: um físico 
explica a gestão - a maior inovação 
do século XX - como uma ciência 

Senac.RJ 3 2004  

35 WANKE, Peter Fernandes 
Estratégias logística em empresas 
brasileiras: um enfoque em 
produtos acabados 

Atlas 3 2010  

Componente curricular Legislação Tributária e Aduaneira 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

36  CÓDIGO civil e Constituição 
Federal Saraiva 3 2013  

37 COELHO, Giomar Tributo sobre comercio exterior Aduaneiras 3 2006  
38 ROCHA, Paulo Cesar Alves Regulamento Aduaneiro  Editora Lex 3 2012  
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39 SOSA, Roosevelt Baldonir 
Glossário de Aduana e Comércio 
Exterior Aduaneiras 3 2005  

Componente curricular Marketing Internacional 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 
40 BISPO, Anselmo Lino Venda orientada por marketing Senac.RJ 3 2008 2012 

41 BONAVITA, José Ricardo; 
DURO, Jorge Alberto Zietlow 

Marketing para não-marketeiros: 
introdução ao marketing para 
profissionais em mercados 
competitivos 

Senac.RJ 3 2002  

42 DANTAS, Edmundo Brandão Marketing descomplicado  Senac.DF 3 2008  

43 RAO, C. P. (Org.) Marketing e diversidade 
multicultural Senac.SP 3 2007  

44 RUIZ, Fernando 
Exportações brasileiras: fatores 
explicativos da participação das 
micro e pequenas empresas 

Senac.SP 3 2007  

Componente curricular Gestão da Qualidade 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

45 BARROS, Jorge Pedro 
Dalledonne de 

Visão estratégica Senac 
Nacional 

3 2003 2008 

46 BRUCE, Andy; LANGDON, Ken 
Você sabe usar o pensamento 
estratégico?: planeje o futuro e 
tranforme-o em realidade 

Senac.SP 3 2008 2011 

47 COESTIER, Benédicte; 
MARETTE, Stéphan 

Economia da qualidade Senac.SP 3 2009  

48 SCHIRATO, Sérgio José A sabedoria da qualidade: os 
desafios dos fatores humanos Senac.SP 3 2006  

49 SENAC. Departamento Nacional Qualidade em prestação de 
serviços 

Senac 
Nacional 3 2001 2013 

Componente curricular Gerenciamento e Economia de Sistemas Logísticos 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

50 BRUCE, Andy; LANGDON, Ken 
Você sabe usar o pensamento 
estratégico?: planeje o futuro e 
tranforme-o em realidade 

Senac.SP 3 2008 2011 

51 COELHO, Giomar Tributo sobre comercio exterior Aduaneiras 3 2006  

52 NOBREGA, Clemente 

A ciência da gestão: marketing, 
inovação, estratégia: um físico 
explica a gestão - a maior inovação 
do século XX - como uma ciência 

Senac.RJ 3 2004  

53 
SCHENINI, Paulo Henrique; 
MATESCO, Virene 

Economia para não-economistas: 
princípios básicos de economia 
para profissionais empreendedores 
em mercado competitivo 

Senac.RJ 3 2012  

54 SENAC. Departamento Nacional Básico de contabilidade + finanças Senac 
Nacional 3 2003 2012 

Componente curricular Cadeia de Suprimento - Supply Chain Management 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

55 CHRISTOPHER, Martin Logística e gerenciamento da 
cadeia de suprimentos Cenguage 3 2011  

56 KEEDI, Samir 
Logística de transporte 
internacional: veículo prático de 
competitividade 

Aduaneiras 3 2011  

57 POZO, Hamilton 
Administração de recursos 
materiais e patrimoniais: uma 
abordagem logística 

Atlas 3 2010  

58 WANKE, Peter 
Logística e transporte de cargas no 
Brasil: produtividade e eficiência no 
século XXI 

Atlas 3 2010  

59 WANKE, Peter Fernandes 
Estratégias logística em empresas 
brasileiras: um enfoque em 
produtos acabados 

Atlas 3 2010  
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Componente curricular Seguros de Cargas 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

60 CHRISTOPHER, Martin Logística e gerenciamento da 
cadeia de suprimentos Cenguage 3 2011  

61 KEEDI, Samir 
Logística de transporte 
internacional: veículo prático de 
competitividade 

Aduaneiras 3 2011  

62 KEEDI, Samir ABC do comércio exterior: abrindo 
as primeiras páginas Aduaneiras 3 2011  

63 POZO, Hamilton 
Administração de recursos 
materiais e patrimoniais: uma 
abordagem logística 

Atlas 3 2010  

64 WANKE, Peter Fernandes 
Logística e transporte de cargas no 
Brasil: produtividade e eficiência no 
século XXI 

Atlas 3 2010  

Componente curricular Segurança no Trabalho 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

65 CAMPOS, Armando 
CIPA – Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes: uma nova 
abordagem 

Senac. SP 3 2012  

66 
RIBEIRO NETO, João Batista 
M.; TAVARES, José da Cunha; 
HOFFMANN, Silvana Carvalho 

Sistemas de gestão integrados: 
qualidade, meio ambiente, 
responsabilidade social, segurança 
e saúde no trabalho 

Senac.SP 3 2012  

67 SOUTO, Daphnis Ferreira Saúde no trabalho: uma revolução 
em andamento 

Senac 
Nacional 3 2003 2013 

68 TAVARES, José da Cunha Noções de prevenção e controle de 
perdas em segurança do trabalho Senac.SP 3 2010 2012 

69 TAVARES, José da Cunha Tópicos de administração aplicada 
à segurança do trabalho Senac.SP 3 2012  

Componente curricular Comércio e Relações Internacionais 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

70 BIZELLI, João dos Santos 
Incoterms 2000: regras oficiais da 
CCI para interpretação de termos 
comerciais 

Aduaneiras 3 2004  

71 LUNA, E. P.  Essencial de comércio exterior de A 
a Z Aduaneiras 3 2002  

72 POZO, Hamilton 
Administração de recursos 
materiais e patrimoniais: uma 
abordagem logística 

Atlas 3 2010  

73 RUIZ, Fernando 
Exportações brasileiras: fatores 
explicativos da participação das 
micro e pequenas empresas 

Senac.SP 3 2007  

74 SOSA, Roosevelt Baldonir Glossário de Aduana e Comércio 
Exterior Aduaneiras 3 2005  

Componente curricular Modais de Transporte 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

75 CHRISTOPHER, Martin Logística e gerenciamento da 
cadeia de suprimentos Cenguage 3 2011  

76 KEEDI, Samir 
Logística de transporte 
internacional: veículo prático de 
competitividade 

Aduaneiras 3 2011  

77 KEEDI, Samir ABC do comércio exterior: abrindo 
as primeiras páginas Aduaneiras 3 2011  

78 POZO, Hamilton 
Administração de recursos 
materiais e patrimoniais: uma 
abordagem logística 

Atlas 3 2010  

79 WANKE, Peter Fernandes 
Logística e transporte de cargas no 
Brasil: produtividade e eficiência no 
século XXI 

Atlas 3 2010  

Componente curricular Estocagem – Processos e serviços em Transportes (Modais) 
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Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

80 CHRISTOPHER, Martin Logística e gerenciamento da 
cadeia de suprimentos Cenguage 3 2011  

81 KEEDI, Samir Logística de Transporte 
Internacional Aduaneiras 3 2003  

82 KEEDI, Samir ABC do comércio exterior: abrindo 
as primeiras páginas Aduaneiras 3 2011  

83 POZO, Hamilton 
Administração de recursos 
materiais e patrimoniais: uma 
abordagem logística 

Atlas 3 2010  

84 WANKE, Peter Fernandes 
Logística e transporte de cargas no 
Brasil: produtividade e eficiência no 
século XXI 

Atlas 3 2010  

Componente curricular Planejamento Estratégico Aplicado à Logística 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

85 BRUCE, Andy; LANGDON, Ken 
Você sabe usar o pensamento 
estratégico?: planeje o futuro e 
tranforme-o em realidade 

Senac.SP 3 2008 2011 

86 CAVALCANTI, Francisco 
Antonio 

Planejamento estratégico 
participativo: concepção, 
implementação e controle de 
estratégias 

Senac.SP 3 2008  

87 CHRISTOPHER, Martin Logística e gerenciamento da 
cadeia de suprimentos Cenguage 3 2011  

88 LANGDON, Ken 

Você sabe conduzir uma 
negociação?: técnicas eficazes para 
assegurar os resultados que você 
deseja 

Senac.SP 3 2009 2011 

89 WANKE, Peter Fernandes 
Estratégias logística em empresas 
brasileiras: um enfoque em 
produtos acabados 

Atlas 3 2010  

Componente curricular Gestão Ambiental nas Operações Logísticas 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

90 CAMPOS, Armando 
CIPA – Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes: uma nova 
abordagem 

Senac. SP 3 2012  

91 CHRISTOPHER, Martin Logística e gerenciamento da 
cadeia de suprimentos Cenguage 3 2011  

92 DEMAJOROVIC, Jacques 

Sociedade de risco e 
responsabilidade socioambiental: 
perspectivas para a educação 
corporativa 

Senac.SP 3 2003  

93 
RIBEIRO NETO, João Batista 
M.; TAVARES, José da Cunha; 
HOFFMANN, Silvana Carvalho 

Sistemas de gestão integrados: 
qualidade, meio ambiente, 
responsabilidade social, segurança 
e saúde no trabalho 

Senac.SP 3 2012  

94 VILELA JÚNIOR, Alcir; 
DEMAJOROVIC, Jacques (Org.) 

Modelos e ferramentas de gestao 
ambiental: desafios e perspectivas 
para as organizacoes 

Senac.SP 3 2013  

Componente curricular Gestão das Operações Logísticas 
Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

95 BRUCE, Andy; LANGDON, Ken 
Você sabe gerenciar projetos?: 
cumpra prazos finais e atinja suas 
metas 

Senac.SP 3 2008  

96 HOOVER, John Tempo: estabeleça prioridades e 
torne sua equipe mais produtiva Senac.RJ 3 2009  

97 LANGDON, Ken 

Você sabe conduzir uma 
negociação?: técnicas eficazes para 
assegurar os resultados que você 
deseja 

Senac.SP 3 2009 2011 

98 RODRIGUES, Paulo Roberto Gestão estratégica de Aduaneiras 3 2011  
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Ambrosio armazenagem 

99 SCHIENLE, Kathleen Metas: defina objetivos e supere 
adversidades Sena.RJ 3 2009  

 

12. . Certificados e diplomas expedidos aos concluintes do curso 
Ao estudante que concluir com aprovação, exclusivamente o Módulo I correspondente à Habilitação 
Profissional, é conferido Certificado de Qualificação Profissional Técnica em Assistente 
Administrativo. 
Ao estudante que concluir com aprovação o Módulo I e o Módulo II, correspondente à Habilitação 
Profissional, é conferido Certificado de Qualificação Profissional Técnica em Assistente em 
Logística. 
Ao estudante que concluir com aprovação o Curso Técnico em Logística, Eixo Tecnológico Gestão e 
Negócios, que não comprovar a conclusão do Ensino Médio, é conferido o Certificado de 
Qualificação Profissional em Logística. 
Ao estudante que concluir com aprovação o Curso Técnico em Logística e comprovar a conclusão do 
Ensino Médio, é conferido o Diploma de Técnico em Logística. 
O histórico escolar acompanha o diploma e/ou certificado com as competências 
profissionais desenvolvidas no curso. 
 
                                                
 


