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1.0 Dados Gerais da Instituição
MISSÃO
Consolidar uma práxis educativa que contribua para a inserção social, à formação
integradora e à produção do conhecimento.

CARACTERÍSTICAS EDUCACIONAL
A Educação Científica e Tecnológica ministrada pelo IFSP é entendida como um conjunto
de ações que buscam articular os princípios e aplicações científicas dos conhecimentos tecnológicos
à ciência, à técnica, à cultura e às atividades produtivas. Esse tipo de formação é imprescindível
para o desenvolvimento social da nação, sem perder de vista os interesses das comunidades locais e
suas inserções no mundo cada vez definido pelos conhecimentos tecnológicos, integrando o saber e
o fazer por meio de uma reflexão crítica das atividades da sociedade atual, em que novos valores
reestruturam o ser humano. Assim, a educação exercida no IFSP não está restrita a uma formação
meramente profissional, mas contribui para a iniciação na ciência, nas tecnologias, nas artes e na
promoção de instrumentos que levem à reflexão sobre o mundo, como consta no PDI institucional.

1.1 Identificação da Instituição
NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
SIGLA: IFSP
CNPJ: 10882594/0001-65
NATUREZA JURÍDICA: Autarquia Federal
VINCULAÇÃO: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da
Educação(SETEC)
ENDEREÇO: Rua Pedro Vicente, 625 – Canindé – São Paulo/Capital
CEP: 01109-010
4

TELEFONE: (11) 3775-4502 (Gabinete do Reitor)
FACSÍMILE: (11) 3775-4501
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://www.ifsp.edu.br
ENDEREÇO ELETRÔNICO: gab@ifsp.edu.br
DADOS SIAFI: UG: 154158
GESTÃO: 26439
NORMA DE CRIAÇÃO: Lei nº 11.892 de 29/12/2008
NORMAS QUE ESTABELECERAM A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADOTADA NO
PERÍODO: Lei Nº 11.892 de 29/12/2008
FUNÇÃO DE GOVERNO PREDOMINANTE: Educação

1.2. Identificação do Campus
NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Suzano.
SIGLA: IFSP – Suzano
CNPJ: 10.882.594/0017-22
NATUREZA JURÍDICA: Autarquia Federal
VINCULAÇÃO: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação
ENDEREÇO: Av. Mogi da Cruzes, 1501- Parque Suzano -CEP 08673-010- Suzano-SP
TELEFONES: (11) 95023-4028
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET:

http://www.ifsp.edu.br
http://szn.ifsp.edu.br/portal/
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DADOS SIAFI: UG: 158566

GESTÃO: 26439

NORMA DE CRIAÇÃO: Lei Nº 11.892 de 29/12/2008
NORMAS QUE ESTABELECERAM A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADOTADA NO
PERÍODO: Portaria Ministerial nº 1.170, de 21/09/2010
FUNÇÃO DE GOVERNO PREDOMINANTE: Educação

1.3. Histórico Institucional
O primeiro nome recebido pelo Instituto foi o de Escola de Aprendizes e Artífices de São
Paulo. Criado em 1910, inseriu-se dentro das atividades do governo federal no estabelecimento da
oferta do ensino primário, profissional e gratuito. Os primeiros cursos oferecidos foram os de
tornearia, mecânica e eletricidade, além das oficinas de carpintaria e artes decorativas.
O ensino no Brasil passou por uma nova estruturação administrativa e funcional no ano de
1937 e o nome da Instituição foi alterado para Liceu Industrial de São Paulo, denominação que
perdurou até 1942. Nesse ano, através de um Decreto-Lei, introduziu-se a Lei Orgânica do Ensino
Industrial, refletindo a decisão governamental de realizar profundas alterações na organização do
ensino técnico.
A partir dessa reforma, o ensino técnico industrial passou a ser organizado como um sistema,
passando a fazer parte dos cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação. Um Decreto posterior,
o de nº 4.127, também de 1942, deu-se a criação da Escola Técnica de São Paulo, visando a oferta
de cursos técnicos e de cursos pedagógicos.
Esse decreto, porém, condicionava o início do funcionamento da Escola Técnica de São
Paulo à construção de novas instalações próprias, mantendo-a na situação de Escola Industrial de
São Paulo enquanto não se concretizassem tais condições. Posteriormente, em 1946, a escola
paulista recebeu autorização para implantar o Curso de Construção de Máquinas e Motores e o de
Pontes e Estradas.
Por sua vez, a denominação Escola Técnica Federal surgiu logo no segundo ano do governo
militar, em ação do Estado que abrangeu todas as escolas técnicas e instituições de nível superior do
sistema federal. Os cursos técnicos de Eletrotécnica, de Eletrônica e Telecomunicações e de
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Processamento de Dados foram, então, implantados no período de 1965 a 1978, os quais se
somaram aos de Edificações e Mecânica, já oferecidos.
Durante a primeira gestão eleita da instituição, após 23 anos de intervenção militar, houve o
início da expansão das unidades descentralizadas – UNEDs, sendo as primeiras implantadas nos
municípios de Cubatão e Sertãozinho.
Já no segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a instituição tornou-se
um Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), o que possibilitou o oferecimento de cursos
de graduação. Assim, no período de 2000 a 2008, na Unidade de São Paulo, foi ofertada a formação
de tecnólogos na área da Indústria e de Serviços, além de Licenciaturas e Engenharias.
O CEFET-SP transformou-se no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo (IFSP) em 29 de dezembro de 2008, através da Lei nº11.892, sendo caracterizado como
instituição de educação superior, básica e profissional.
Nesse percurso histórico, percebe-se que o IFSP, nas suas várias caracterizações (Escolas de
Artífices, Liceu Industrial, Escola Industrial, Escola Técnica, Escola Técnica Federal e CEFET),
assegurou a oferta de trabalhadores qualificados para o mercado, bem como se transformou numa
escola integrada no nível técnico, valorizando o ensino superior e, ao mesmo tempo, oferecendo
oportunidades para aqueles que não conseguiram acompanhar a escolaridade regular.
Além da oferta de cursos técnicos e superiores, o IFSP – que atualmente conta com 28 campi
– contribui para o enriquecimento da cultura, do empreendedorismo e cooperativismo e para o
desenvolvimento socioeconômico da região de influência de cada campus. Atua também na
pesquisa aplicada destinada à elevação do potencial das atividades produtivas locais e na
democratização do conhecimento à comunidade em todas as suas representações.
RELAÇÃO DOS CAMPI DO IFSP
Campus

Autorização de Funcionamento

Início das Atividades

São Paulo

Decreto nº. 7.566, de 23/09/1909

24/02/1910

Cubatão

Portaria Ministerial nº. 158, de 12/03/1987

01/04/1987

Sertãozinho

Portaria Ministerial nº. 403, de 30/04/1996

01/1996

Guarulhos

Portaria Ministerial nº. 2.113, de 06/06/2006

13/02/2006

São João da Boa Vista

Portaria Ministerial nº. 1.715, de 20/12/2006

02/01/2007

Caraguatatuba

Portaria Ministerial nº. 1.714, de 20/12/2006

12/02/2007

Bragança Paulista

Portaria Ministerial nº. 1.712, de 20/12/2006

30/07/2007

Salto

Portaria Ministerial nº. 1.713, de 20/12/2006

02/08/2007
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São Carlos

Portaria Ministerial nº. 1.008, de 29/10/2007

01/08/2008

São Roque

Portaria Ministerial nº. 710, de 09/06/2008

11/08/2008

Campos do Jordão

Portaria Ministerial nº. 116, de 29/01/2010

02/2009

Birigui

Portaria Ministerial nº. 116, de 29/01/2010

2º semestre de 2010

Piracicaba

Portaria Ministerial nº. 104, de 29/01/2010

2º semestre de 2010

Itapetininga

Portaria Ministerial nº. 127, de 29/01/2010

2º semestre de 2010

Catanduva

Portaria Ministerial nº. 120, de 29/01/2010

2º semestre de 2010

Araraquara

Portaria Ministerial nº 1.170, de 21/09/2010

2º semestre de 2010

Suzano

Portaria Ministerial nº 1.170, de 21/09/2010

2º semestre de 2010

Barretos

Portaria Ministerial nº 1.170, de 21/09/2010

2º semestre de 2010

Boituva

Capivari

Resolução nº 28, de 23/12/2009 (Avançado)
Portaria Ministerial nº 330, de 23/04/2013
Resolução nº 30, de 23/12/2009 (Avançado)
Portaria Ministerial nº 330, de 23/04/2013
Resolução nº 29, de 23/12/2009 (Avançado)

Matão

Portaria Ministerial nº 330, de 23/04/2013

2º semestre de 2010

2º semestre de 2010

2º semestre de 2010

Avaré

Portaria Ministerial nº 1.170, de 21/09/2010

1º semestre de 2011

Hortolândia

Portaria Ministerial nº 1.170, de 21/09/2010

1º semestre de 2011

Registro

Portaria Ministerial nº 1.170, de 21/09/2010

1º semestre de 2011

Votuporanga

Portaria Ministerial nº 1.170, de 21/09/2010

1º semestre de 2011

Presidente Epitácio

Portaria Ministerial nº 1.170, de 21/09/2010

1º semestre de 2011

São José dos Campos

Portaria Ministerial n.º 330, de 23/04/2013

2.º semestre de 2012

Campinas

Portaria Ministerial nº 1.170, de 21/09/2010

2º semestre de 2013

1.4. Histórico do Campus Suzano
O município de Suzano é um dos 39 municípios que compõem a Região Metropolitana de
São Paulo (RMSP), situado na sub-região leste da RMSP e distante 42 km da capital paulista. A
sub-região em que o município está inserido é denominada Alto do Tietê, composta pelas cidades de
Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá,
Salesópolis e Santa Isabel.
A localização geográfica do Município de Suzano limita-se ao norte com Itaquaquecetuba,
ao sul com Santo André e Rio Grande da Serra, ao leste com Mogi das Cruzes e a oeste com Poá,
Ferraz de Vasconcelos e Ribeirão Pires.

8

Figura 1. Campi do IFSP no Estado de São Paulo.
O município é um dos principais pólos industriais do Alto Tietê. Ao todo são 327 indústrias
que geram 17.681 empregos. Doze destas empresas são de grande porte e geram quase 10 mil
empregos diretos e 3.327 indiretos. Atualmente a cidade ocupa a 19ª posição no Estado em
arrecadação de ICMS, além de ter o maior PIB do Alto Tietê e o 71º do Brasil.
A cidade abriga um dos maiores conglomerados industriais do país na área de papel e
celulose e ainda produz uma gama diversificada de produtos que a colocam como um dos
municípios mais promissores do país.
Além da produção de celulose e papel, destacam-se as produções de medicamentos,
máquinas e rolamentos, produtos que abastecem os mercados interno e externo.
Quadro 1. Tipos de indústrias localizadas em Suzano
Tipos de indústria

Quantidade

Metalúrgica
Química
Papeleira
Cerâmica
Mobiliário
Vidro
Plástico
Higiene
Mineração
Têxtil

118
109
27
18
9
9
9
9
9
9

O desenvolvimento do município está associado às formas de circulação de pessoas e
mercadorias, sendo as principais vias de acesso as rodovias Ayrton Senna da Silva, Índio Tibiriçá
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(SP 31) e Henrique Eroles (SP 66). Existem também duas ferrovias, uma delas de passageiros e
outra de transporte de carga.
As formas de urbanização no município de Suzano se caracterizam pela ocupação esparsa de
seu território. A população do município, segundo estimativa do IBGE de 2009, é de 28.4356
habitantes distribuídos nos 205.865 km2 que constituem a base territorial do município.
A população rural está em torno de 75.000 habitantes, entre produtores rurais, familiares e
trabalhadores. Segundo fonte do IBGE, em 2002, havia 429 produtores cadastrados. Existem,
atualmente, 450 propriedades agrícolas no município, sendo 60% delas de agricultura familiar.
O município de Suzano destaca-se economicamente pela forte presença dos setores de
prestação de serviços, produção agrícola (agricultura, pecuária, silvicultura) e industrial.

Quadro 2 – Relação de empregos formais por atividade econômica (Fonte)
Área
Nº. de estabelecimentos
Nº. de pessoas empregadas
Comércio
3.423
6.327
Indústria
327
16.838
Serviços
744
9.291
Outros setores
45
1.656
O comércio de Suzano é um dos mais importantes da região do Alto Tietê. Existem hoje
cerca de 15 mil estabelecimentos comerciais em Suzano. O perfil do comércio é popular e
diversificado, com presença marcante de imigrantes que, ao longo das décadas, instalaram-se na
cidade. O comércio está consolidado na área central, apresentando-se em franca expansão.
O produto interno Bruto da cidade de suzano, tem sua distribuição conforme a tabela a
seguir:
Variável

Quadro 3 – Distribuição do PIB da Cidade de Suzano
Suzano
São Paulo
Brasil

Agropecuária

16.993

11.265.005

105.163.000

Indústria

2.289.728

193.980.716

539.315.998

Serviços

2.703.113

406.723.721

1.197.774.001

Entre todos os 645 municípios de São Paulo, Suzano está entre os primeiros na arrecadação
do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e registra o 21º maior Produto
Interno Bruto (PIB) do Estado, com cerca de R$ 4 bilhões.
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O setor comercial também é um dos mais promissores, contando com cerca de 3.423
estabelecimentos, entre pequenos, médios e grandes magazines. A maioria das grandes redes de
lojas que atuam nos principais municípios do Estado também estão instaladas na cidade, e, juntos,
com as empresas locais fazem de Suzano líder absoluta em arrecadação do ICMS no Alto Tietê e o
18º no ranking estadual.

1.4.1 Situação educacional
A rede municipal1 de ensino possui 18 escolas de Educação Infantil, 22 escolas de Ensino
Fundamental, 14 escolas de Educação Infantil e Fundamental, que atendem 7.0232 alunos de préescola, 14.0382 alunos de ensino fundamental, 11 creches municipais (1.330 alunos), 03 creches
conveniadas e 7 creches comunitárias (1.121 alunos), além de 1 escola de Ensino Fundamental
Especial e 1 Núcleo de Educação Especial.
Na rede estadual, há 42 escolas de Ensino Fundamental com cerca de 21 433 2 alunos e 27
escolas de Ensino Médio com 12.591 2 alunos.
Na rede privada, há 12 escolas de Ensino Fundamental com 2.1982 alunos, 5 escolas de
Ensino Médio com 588 alunos e 1 Instituição de Ensino Superior com cerca de 921 alunos.
A Prefeitura também tem buscado contribuir para a qualificação da mão de obra, por meio
do Ceap – Centro de Aprendizagem Profissionalizante, que oferece, em três unidades, cursos
profissionalizantes gratuitos nas áreas de: administração de negócios, administração de vendas,
bordado à máquina, cabeleireiro, corte e costura, decoração floral, eletricista, garçom, informática
básica, manicure, mecânica de autos.

2.0 Justificativa e Demanda de Mercado
Segundo CLM (1999)3 “Logística é a parte do processo da cadeia de suprimentos que
planeja, implementa e controla o eficiente e efetivo fluxo e estocagem de bens, serviços e
informações relacionadas, do ponto de origem ao ponto de consumo, visando atender aos requisitos
dos consumidores”. Desde os primórdios da civilização, mesmo que de forma empírica, alguns
princípios de logística já eram aplicados nas civilizações nômades, buscando um devido

1
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planejamento para o deslocamento para outros locais em busca de alimentos e maior proteção de
animais selvagens, com um grupo de pessoas e seus pertences.
As técnicas utilizadas, principalmente nas estratégias de guerras assemelham-se muito das
necessidades utilizadas nas atividades industriais sendo que a logística tornou-se uma ferramenta
fundamental na busca da otimização da produção e comercialização de produtos e serviços, gerando
vantagens competitivas para as empresas.
A Logística está tomando destaque nas empresas e se tornando uma das áreas centrais das
organizações, pois envolve atividades de movimentação de produtos desde a sua fabricação até
cliente final. Este setor é responsável pela minimização de custos operacionais, pelo
desenvolvimento de maior eficácia nos processos da cadeia de suprimento, na produção, nos
transportes, armazenagem e movimentação de cargas e outros serviços, visando tornar as empresas
mais produtivas e lucrativas.
Em um país com dimensões continentais como o Brasil, o estudo adequado da logística deve
ser criteriosamente elaborado, a fim de reduzir custos e prazos de entregas dos produtos, visando
uma maior rentabilidade das empresas.
Um fato decisivo para a abertura do Curso de Pós Graduação em logística e operações é a
intenção da prefeitura da cidade de Suzano em transformar a cidade em uma plataforma logística,
aproveitando a implantação do trecho leste do rodoanel, com operações previstas para o segundo
semestre de 2014. Além disso, temos a facilidade do acesso pelas Rodovias Presidente Dutra,
Fernão Dias, Airton Sena, Anchieta e Imigrantes, contribuindo para o desenvolvimento da vocação
de serviços logísticos na região.
A proposta do curso é coerente com o projeto de desenvolvimento institucional do IFSP,
considerando, também, as metas do Plano Nacional de Educação (PNE), o desenvolvimento
econômico e a demanda do setor produtivo da região; a população do ensino médio e técnico local e
a política institucional de expansão para a área tecnológica, ressaltando-se a importância de
pesquisas locais.
A oferta do curso de Pós-Graduação em Logística e Operações no IFSP de Suzano (SP)
possui ainda diversas justificativas, entre elas, cabe destacar:
1) Apesar de estar com 66 anos de existência e de possuir aproximadamente 264,5 mil
habitantes, a cidade de Suzano não dispõe de oferta de cursos de pós graduação oferecidos
gratuitamente;
2) Suzano tem o maior CLIA (centro logístico industrial aduaneiro) da América Latina, com
uma área de 150.000 metros quadrados para armazenagem. Recebe cargas tanto do porto de santos,
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como do aeroporto de Guarulhos. Executando operações de Estufagem, desova, paletização,
marcação e remarcação de volumes, movimentação de contêineres e centro de distribuição.
3) Há o compromisso da Prefeitura Municipal de Suzano em desenvolver uma plataforma
logística na região.
4) Diversas faculdades particulares oferecem cursos em regime de EAD (Educação a
distância) dentro da cidade de Suzano e região nas áreas de logística e operações.
5) Geograficamente, a região encontra-se muito próxima não só de rodovias importantes
como também do aeroporto de Guarulhos, do porto de Santos e do Vale do Paraíba.
6) A logística foi apontada pela Secretaria do Trabalho e Emprego de Suzano como sendo
atividade estratégica, que deve receber investimento de formação de mão de obra qualificada para
atuar na área, conforme o Atlas do IFSP.
7) Há o apoio da Prefeitura Municipal de Suzano e da sociedade Suzanense.
8) Há uma grande carência de oferta de cursos superiores presenciais na região, e que
possibilitem a formação de profissionais que consigam atender a demanda desse mercado.
IFSP – Campus Suzano, atualmente conta com uma equipe jovem e dinâmica sendo que
muitos desses obtiveram recentemente título de doutorado em programas de pós-graduação de
elevado conceito e em diferentes áreas do conhecimento. As linhas de pesquisas na Instituição estão
sendo sedimentadas especialmente em função da contratação destes doutores em concurso realizado
recentemente. Estes docentes têm muito a contribuir com a Região, tornando os profissionais da
região altamente qualificados para atuarem junto às empresas de operação logística e industrias da
região, diminuindo a necessidade de importação de mão-de-obra; de pesquisadores que estudem a
adaptabilidade das questões competitivas do processo logístico para melhoria do rendimento na
produção e operação das empresas, além da capacitação de profissionais para a difusão de
conhecimento na área de logística e operações.
Sendo assim, o presente projeto prevê a capacitação de profissionais, no alto tietê, aptos a
atuar na cadeia de produção, comercialização e distribuição de produtos logísticos, planejando,
dirigindo, monitorando, gerenciando e controlando processos, produtos, e fatores de produção
utilizados na cadeia produtiva regional.

2.1. Resumo do Projeto
O Brasil apresenta um custo logístico de 11,6% do PIB (produto interno bruto), onde até 2/3
desse custo está relacionado com o transporte e 20% com as operações de armazenagem.
A matriz brasileira aponta para um desbalanceamento na distribuição dos modais de
transporte, o que resulta em 58% das operações ocorrendo no modal rodoviário.
O presente projeto prevê, portanto a formação de profissionais, na região do alto tietê, para
atuarem junto as empresas ligadas a operação de transporte, armazenagem e manufatura da mesma
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região, diminuindo a necessidade de importação de mão-de-obra; de pesquisadores que estudem a
adaptabilidade das operações locais para melhoria do rendimento dessas operações, além da
capacitação de profissionais para a difusão de conhecimento na área de logística e operações de
produção.

3. Objetivo
O objetivo geral é a capacitação de um profissional apto a atuar na cadeia de produção,
comercialização, uso e nas pesquisas com processos logísticos, além de consolidar esses
profissionais nas regiões de abrangência. A inserção de cursos profissionais seqüenciais e de
extensão tecnológica inovadora para capacitação destes recursos humanos, tanto na área de
logística, tal como suas vertentes de atuação, serão o tema a ser abordado.

4. Metas a serem atingidas pelo Curso
- Salto na qualidade da formação de mão de obra qualificada uma vez que a presente proposta prevê
a participação de 50 profissionais graduados;
- Consolidação das estratégias de ensino superior e de pós-graduação com o auxílio da
instrumentação e massa crítica, com vistas a atender cursos técnicos, tecnológicos, superiores e de
pós graduação na área de logística e operações;
- Melhoria da qualidade nos processos logísticos das organizações empresariais localizadas na
região;
- Aumento da qualidade, e especificidade dos recursos humanos para atuarem na produção e em
pesquisas realizadas em logística e operações;
- Geração de conhecimento técnico científico a ser disponibilizado, por meio da elaboração de
artigos científicos, apresentações em congressos, dias de campo, assim como produções técnicas;
- Capacitação de profissionais para a difusão de conhecimento nas áreas ligadas a gestão de
sistemas logísticos;
- Aumento da qualidade tecnológica destinada ao processo logístico e das operações industriais na
região.
- Estimular a pesquisa aplicada junto as empresas da região, por meio do atendimento as
necessidades das organizações com o apoio dos alunos, atendendo as expectativas por meio da
extensão tecnológica e o desenvolvimento das capacidades potencias das organizações, buscando
assim, o desenvolvimento de operações de excelência e com um maior grau de competitividade.
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5. Dados Gerais do Projeto
O Projeto se enquadra na área de Engenharias e Ciências Sociais aplicadas, definida pelo
CNPq.
Inicialmente o projeto prevê a implantação do curso pelo prazo de três anos. Findo este
prazo, será de responsabilidade da Diretoria do Campus de Suzano junto à Coordenação da Àrea de
gestão de negócios a avaliação da continuidade do Curso.
Na organização do programa de pós-graduação lato sensu são observados os seguintes
princípios:
I. Qualidade nas atividades de ensino, investigação científica e tecnológica, bem como
produção cultural;
II. Busca de atualização contínua nas áreas do conhecimento estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq);
III. Flexibilidade curricular atendendo à diversidade de tendências e áreas do conhecimento.
Atualmente, existe infra-estrutura adequada ao funcionamento do curso e pessoal
devidamente capacitado para tal.
O Curso será oferecido durante a semana e/ou aos finais de semana, quando a estrutura física
do IFSP Campus Suzano, está ociosa. O corpo docente é composto por especialistas na área do
curso, com grande vivencia profissional no contexto das disciplinas, além de mestres ou doutores
que atuam na área de concentração do presente Projeto.
O Tempo de Conclusão do Curso é estimado em 3 (três) semestres, podendo ser prorrogada
por mais 1 semestre a critério da coordenação do programa, com aval da Direção do Campus. Os
alunos que não cumprirem estas exigências serão automaticamente desligados do programa.
O Colegiado do Programa será constituído assim que aprovado o Plano do Curso de
Especialização e será eleito pelos membros que compõem a equipe docente do Campus, na seguinte
ordem: Coordenador, 3 Representantes docentes, sendo que os primeiros serão os titulares e o
terceiro suplente, cabe ressaltar que todos os membros do colegiado deverão ser professores
efetivos do quadro permanente do IFSP Campus Suzano. O representante discente será escolhido
por votação assim que iniciadas as atividades letivas.
Todos os currículos dos professores que atuarão no presente projeto deverão estar
devidamente cadastrados no portal CNPq, na Plataforma Lattes, e devidamente atualizados.
Após a apresentação do projeto é descrita toda a infra-estrutura disponível e que poderá vir a
ser utilizada para o bom andamento do projeto.
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6. Identificação do Projeto

6.1. DENOMINAÇÃO
Curso de Pós Graduação em Logística e Operações.

6.2. UNIDADE RESPONSÁVEL
Campus Suzano.

6.3. ÁREAS DE CONHECIMENTO PREDOMINANTES
Ciências Sociais Aplicadas e Engenharias.

6.4. CORPO DOCENTE
Os docentes envolvidos no curso encontram-se contratados e disponíveis no Campus Suzano. Os
demais participantes/colaboradores, mostrados na tabela a seguir, enviaram anuência ao
coordenador. O Currículo Lattes de cada um pode ser visualizado no portal do CNPq (vide link na
tabela abaixo).
Nome

Formação
Básica

Titulação

Alcir das Neves Graduado
em
Mestrado
Gomes
Administração de
profissionalizante em
Empresas
Tecnologia: Gestão,
Desenvolvimento
e
Formação.

Regime de
Trabalho

Currículo Lattes

20 h

http://lattes.cnpq.br/665703
0516971550

Enio Fernandes
Rodrigues

Graduado em
Mestrado e Doutorado
Administração de em Engenharia de
Empresas
Produção

40h

http://lattes.cnpq.br/947606
8193493810

Fabio Nazareno
Machado da
Silva

Graduado
em Mestrado em
Administração de Administração de
Empresas
Empresas

40h

http://lattes.cnpq.br/334401
9944224399

José Castilho Jr.

Graduado
Ciências
Contábeis

40h

André Yugou
Uehara

em Especialização em
auditoria
/controladoria e
Mestrado em
semiótica
Graduado em
Mestrado em
Engenharia
Engenharia Mecânica
Mecânica

RDE

http://lattes.cnpq.br/505828
5323057210
http://lattes.cnpq.br/339245
0860741558
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Debora Ayame
Higuchi

Bacharelado em
Química com
Atribuições
Tecnológicas
Regis
Cortez Graduação em
Bueno
Ciência da
Computação
Wagner Roberto Graduação em
Garó Júnior
Tecnologia de
Processos de
Produção
Breno Teixeira Graduação em
Santos
Engenharia
Elétrica Ênfase
em Sistemas
Eletrônico
Graduação em
Luiz Carlos
Tecnologia de
Rodrigues
Manutenção de
Montes
Máquinas
Nivaldo
de Faria

Mestrado e Doutorado
em Biotecnologia

RDE

http://lattes.cnpq.br/655872
0956012653

RDE

http://lattes.cnpq.br/952721
6328718649

40 h

http://lattes.cnpq.br/723917
1020639064

Mestrado e Doutorado
em Fisiologia Geral

RDE

http://lattes.cnpq.br/842825
4148341633

Especialização em
Gestão industrial

RDE

http://lattes.cnpq.br/864065
5687330117

40h

http://lattes.cnpq.br/050378
6852221627

Mestrado em
Engenharia de
Computação
Especialização em
Administração
Industrial

Alves Graduado
em Especialização em
Administração de Administração
empress
industrial

6.5. IMPLANTAÇÃO
Estimativa para agosto de 2014.

6.6. CARGA HORÁRIA DO CURSO
Carga Horária em Disciplina (obrigatório): 360 hs

Carga Horária em Atividade de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (obrigatório): 40 hs

Carga Horária Total dos Componentes Curriculares: 400 hs
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7. Caracterizações do Curso

7.1. PERÍODO DE REALIZAÇÃO
08/2014 a 08/2017

7.2. CARGA HORÁRIA
400 horas

7.3. LOCAL DE REALIZAÇÃO
IFSP Campus Suzano.

7.4. NÚMERO DE TURMAS
01 por semestre, total duas turmas anuais.

7.5. NUMERO DE VAGAS
25 / turma; total 50 vagas

7.6. MODALIDADE
Será realizado anualmente no IFSP Campus Suzano a regência de duas turmas, onde os docentes
envolvidos ministrarão aulas no IFSP Campus Suzano.

7.7. CLIENTELA ALVO
Devido a ampla aplicação dos processos logísticos, define-se como público-alvo os graduados nas
áreas de Ciencias Sociais Aplicadas, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências
Agrárias e Ciências Humanas.
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7.8 SISTEMA DE OFERECIMENTO
Presencial: Serão oferecidas 50 vagas para o curso de especialização, o qual será ministrado durante
dois dias na semana, em horário noturno, dependendo da disponibilidade de espaço físico, ou aos
sábados nas instalações físicas (Salas de Aula e Laboratórios).

7.9 TIPOS DE FINANCIAMENTO
Gratuito: Os cursos serão gratuitos, porém os alunos deverão adquirir o material didático na forma
impressa em livrarias e ou gráficas a serem definidas.

8. Estrutura e Funcionamento do Curso
8.1. PROCESSO SELETIVO
Período de Inscrição: Semestral
Documentos: Identidade, Comprovante de Graduação nas áreas do conhecimento; comprovante de
endereço, CPF, titulo de Eleitor, e certificado de reservista para homens.
Forma de seleção: Serão oferecidas 25 vagas/IFSP/semestre, sendo o processo de ingresso realizado
da seguinte forma:
a) Prova de Conhecimentos Específicos;
b) Avaliação Curricular;
c) Entrevista do candidadto.
O detalhamento das pontuações serão informadas em EDITAL.

8.2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ALUNO
A avaliação de desempenho será de forma continuada. Serão efetuadas avaliações escritas, por meio
de trabalhos, e exercícios todos realizados semanalmente de acordo com a metodologia de cada
docente, presente a este Projeto Pedagógico.

8.3. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO CURSO
Serão realizadas avaliações juntos ao corpo discente a ao corpo docente quanto a qualidade e
pertinência do curso em âmbito amplo. Esta avaliação é de responsabilidade da Coordenação de
Pesquisa e Coordenação de Pós-Graduação juntamente com a coordenação deste curso.
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9. Disciplinas e Corpo Docente Responsável
DISCIPLINAS OFERECIDAS

CARGA
HORÁRIA

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

FORMAÇÃO

IES

PERTENCE
AO QUADRO

DO IFSP

Gestão de marketing na

16

logística
Metodologia da pesquisa

24

IFSP

Sim

Debora Ayame

Dr

IFSP

Sim

Dr

IFSP

Sim

Me

IFSP

Sim

Dr

IFSP

Sim

Higuchi
24

suprimentos
Administração de estoques

Me

Machado da Silva

científica
Gestão da cadeia de

Fabio Nazareno

Enio Fernandes
Rodrigues

32

Alcir das Neves
Gomes

Sistemas de armazenagem

32

Enio Fernandes
Rodrigues

Finanças e Custos Logísticos

24

José Castilho Junior

Me

IFSP

Sim

Gestão da produção e

32

Alcir das Neves

Me

IFSP

Sim

Esp.

IFSP

Sim

Me

IFSP

Sim

Dr

IFSP

Sim

operações
Gestão da qualidade aplicada a

Gomes
16

logística
Liderança e desenvolvimento

Júnior
16

do capital humano
Operações em transporte e

Wagner Roberto Garó

Fabio Nazareno
Machado da Silva

32

distribuição

Enio Fernandes
Rodrigues

24

Regis Cortez Bueno

Me

IFSP

Sim

16

José Castilho Junior

Me

IFSP

Sim

24

André Yugou Uehara

Me

IFSP

Sim

Logística Internacional

24

Nivaldo Alves Faria

Esp.

IFSP

Sim

Projeto aplicado a logística

24

Breno dos Santos

Dr

IFSP

Sim

Tecnologia de informação e
comunicação aplicada a
logística
Normas e regulamentos no
transporte
Gestão ambiental e
responsabilidade social na
logística

20

9.1 Estrutura Curricular:

21

9.1.1 Planejamento das disciplinas na integralização do curso
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9.1.2. PLANOS DE ENSINO DAS DISCIPLINAS OFERTADAS
CAMPUS

Suzano
1- IDENTIFICAÇÃO
Curso: Pós Graduação em Logística e Operações
Componente curricular: Gestão de Código: PL-GML
Marketing na Logística
Semestre: 1º
Nº de aulas semanais: 4
Total de aulas: 16
Total de horas: 16
2- EMENTA:
A disciplina aborda os aspectos relativos ao marketing, com enfoque no mercado e
comportamento do consumidor, direcionando os estudos para o ciclo de vida do produto,
preço, ponto de venda, promoção e distribuição, fator principalmente relacionado com a
logística. Permite o entendimento da relação do Marketing e sua relação com o processo
logístico.
3-OBJETIVOS:
Proporcionar um claro entendimento sobre o que é marketing, sua importância para as
organizações e os impactos no processo logístico. Também serão proporcionadas ao aluno
condições para dominar conceitos estratégicos de marketing e compreender a utilização
das ferramentas necessárias para sua concepção e execução nas organizações e para o
processo logístico.
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. O Papel do Marketing.
2. Análise do Ambiente de Marketing.
3. Análise dos Mercados Consumidores e Comportamento.
4. Segmentação de mercado e seleção de mercados-alvo.
5. Administração das Estratégias.
6. Marketing e a Logística.
5-METODOLOGIAS:
Aulas Expositivas Dialogadas, Seminários, Trabalhos em Grupo, Resolução de Problemas,
Estudo de Casos, Debates, Discussões e/ou Outros.
6-AVALIAÇÃO:
As avaliações terão caráter diagnóstico, contínuo, processual e formativo, e serão obtidas
mediante a utilização de vários instrumentos, tais como: exercícios; trabalhos individuais
e/ou coletivos; fichas de observações; relatórios; provas escritas; provas práticas; provas
orais; seminários; dentre outros.
7 -BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
COBRA, Marcos. Marketing básico: uma abordagem brasileira. 4.ed. São Paulo:
Atlas, 1997.
CHURCHILL, Gilbert A.; PETER, Paul J. Marketing: criando valor para os clientes.
São Paulo: Saraiva, 2000.
KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento,
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implementação e controle. São Paulo: Atlas, 2001.
8-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
SIQUEIRA, Antonio Carlos Barroso de. Marketing empresarial, industrial e de
serviços. São Paulo: Saraiva 2005.
MACEDO, Marcelo Álvaro da Silva; ALYRIO, Rovigati Danilo; ANDRADE, Rui
Otávio Bernardes. Princípios de negociação: ferramentas e gestão. 2.ed. São Paulo:
Atlas, 2007.
LAS CASAS, Alexandre L. Marketing: conceitos, exercícios, casos. São Paulo: Ed.
Atlas, 2006.
ZIKMUND, Willian G. Princípios da pesquisa de marketing. São Paulo: Pioneira
2006.SAMARA, Beatriz; BARROS, José Carlos. Pesquisa de marketing: conceitos e
metodologia. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
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CAMPUS
Suzano
1- IDENTIFICAÇÃO
Curso: Pós Graduação em Logística e Operações
Componente
curricular: Código: PL-MPC
Metodologia da Pesquisa Científica
Ano/ Semestre: 1º sem.
Nº aulas semanais: 4
Total de aulas: 24
Total de horas: 24
2- EMENTA:
Este componente curricular aborda os conceitos de ciência e de metodologia científica,
discute a necessidade da normatização do trabalho científico e o estabelecimento de
diretrizes para pesquisa bibliográfica, além de trabalhar os procedimentos de redação de
gêneros acadêmicos e a elaboração do projeto de pesquisa.
3-OBJETIVOS:
Desenvolver um conjunto de conhecimentos abrangendo os elementos de
Metodologia da Pesquisa de maneira a permitir a elaboração de projeto de pesquisa,
bem como trabalhos científicos e tecnológicos.
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. O conteúdo científico: o método científico;
2. O tema, o problema, a formulação do problema e os tipos de pesquisa;
3. Como elaborar um projeto de pesquisa: os componentes do projeto;
4. A escolha da metodologia e a elaboração do pré-projeto;
5. Revisão bibliográfica, citações e as referências;
6. Elaboração de um artigo científico;
6-AVALIAÇÃO
Aulas Expositivas Dialogadas, Seminários, Trabalhos em Grupo, Resolução de
Problemas, Estudo de Casos, Debates, Discussões e/ou Outros.
6- AVALIAÇÃO:
As avaliações terão caráter diagnóstico, contínuo, processual e formativo, e serão obtidas
mediante a utilização de vários instrumentos, tais como: exercícios; trabalhos individuais
e/ou coletivos; fichas de observações; relatórios; provas escritas; provas práticas; provas o
7 -BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação
e documentação - referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002.
________________.NBR 10520: informação e documentação: citações em
documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.
FRANÇA, Junia Lessa; Vasconcellos, Ana Cristina. Manual para normalização de
publicações técnico-científicas. 5 ed. Belo Horizonte: UFMG, 2009.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22 ed. São Paulo: Cortez,
2002.
8-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
AZEREDO, José Carlos. Gramática houaiss da língua portuguesa. 3.ed. São Paulo:
Publifolha, 2010.

BECHARA, Evandro. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 2010.
HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro:
OBJETIVA. 2009.
KÖCHE, José. Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência
e iniciação à pesquisa. 23. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2006. POPPER, K. R. A
lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix 2000.

CAMPUS
Suzano

1- IDENTIFICAÇÃO
Curso: Pós Graduação em Logística e Operações
Componente curricular: Gestão da Código: PL-GCS
Cadeia de Suprimentos
Semestre: 1º
Nº de aulas semanais: 4
Total de aulas: 24
Total de horas: 24
2- EMENTA:
A disciplina apresenta os conceitos de cadeia de suprimentos como um processo
estratégico para gerenciar a relação com os fornecedores. A importância do
relacionamento com seus canais de distribuição, bem como o seu esforço sistemático,
contínuo e sustentável de integração dos diversos atores.
3-OBJETIVOS:
Compreender a Cadeia de Suprimentos e seus conceitos. Utilizar ferramentas de
reconhecimento, implantação e gerenciamento de uma Cadeia de Suprimentos. Compreender a
Cadeia de Suprimento e suas interações nos diversos estágios.

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Gestão estratégica de cadeias de suprimentos
2. Planejamento integrado da cadeia e prioridades competitivas.
3. Medidas de desempenho na cadeia de suprimentos (SCOR)
4. Modelos de parcerias na cadeia de abastecimento
5. Redes de suprimentos (supply network).
6. Integração e colaboração na cadeia de suprimentos
5-METODOLOGIAS:
Aulas Expositivas Dialogadas, Seminários, Trabalhos em Grupo, Resolução de
Problemas, Estudo de Casos, Debates, Discussões e/ou Outros.
6-AVALIAÇÃO:
As avaliações terão caráter diagnóstico, contínuo, processual e formativo, e serão obtidas
mediante a utilização de vários instrumentos, tais como: exercícios; trabalhos individuais
e/ou coletivos; fichas de observações; relatórios; provas escritas; provas práticas; provas
orais; seminários; dentre outros.
7 -BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. Gerenciamento da cadeia de suprimentos:
estratégia, planejamento e operação. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
BOWERSOX; Donald; CLOSS, David; COOPER, M. Gestão da cadeia de
suprimentos e logística. Campus, 2007.
CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da gadeia de suprimentos. 2.
ed. São Paulo: Thomson Pioneira, 2011.
8-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ARBACHE, Fernando. Saba. Gestão de logística, distribuição e trade marketing.
São Paulo: FGV, 2004.

BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e gerenciamento da cadeia de
abastecimento. São Paulo: Saraiva, 2003.
PIRES, Silvio R. I. Gestão da cadeia de suprimentos: conceitos, estratégias, práticas
e casos. Atlas, 2009.
FLEURY, Paulo Fernando; WANKE, Peter. Logística e gerenciamento da cadeia
de suprimentos: planejamento do fluxo de produtos e dos recursos. Atlas,
2004.SINCHI-LEVI, David. Cadeia de suprimentos: projeto e gestão. 3. ed.
Bookman, 2010.

CAMPUS
Suzano

1- IDENTIFICAÇÃO
Curso: Pós Graduação em Logística e Operações
Componente
curricular: Código: PL-AES
Administração de estoques.
Semestre: 1º
Nº de aulas semanais: 4
Total de aulas: 32
Total de horas: 32
- EMENTA:
A disciplina aborda os aspectos relativos às empresas e seus recursos, conceituando as
funções da administração de estoques. Apresenta parâmetros quanto ao controle,
classificação e gestão dos estoques nas organizações.
3-OBJETIVOS:
Entender as funções da gestão de estoques nas organizações. Conhecer a classificação,
codificação, especificação, padronização, cadastramento até a catalogação de
materiais; Compreender a dinâmica de gestão de estoques na empresa.
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
 Conceitos, Funções, visão estratégica dos estoques;
 Tipos de Estoques, funções, classificação, codificação de materiais e
dimensionamento dos estoques
 Previsão de estoques e custo dos estoques
 Sistemas de controle dos níveis de estoques
 Giro de estoques, máximos-mínimos, revisões periódicas
 Classificação ABC
 Avaliação dos estoques, MRP, Kanban, Just-in-Time e Inventario físico
5-METODOLOGIAS:
Aulas Expositivas Dialogadas, Seminários, Trabalhos em Grupo, Resolução de
Problemas, Estudo de Casos, Debates, Discussões e/ou Outros.
6-AVALIAÇÃO:
As avaliações terão caráter diagnóstico, contínuo, processual e formativo, e serão
obtidas mediante a utilização de vários instrumentos, tais como: exercícios; trabalhos
individuais e/ou coletivos; fichas de observações; relatórios; provas escritas; provas
práticas; provas orais; seminários; dentre outros.
7 -BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. Administração de
materiais e recursos patrimoniais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
DIAS, Marco Aurélio Pereira. Administração de materiais: princípios, conceitos e
gestão. 6. ed. São Paulo, Atlas, 2010.
GONÇALVES, Paulo Sérgio. Administração de materiais: obtendo vantagens
competitivas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
8-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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VIANA, João, José. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo:
Atlas, 2000.
MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. Administração de
materiais e recursos patrimoniais. 3. ed. São Paulo, Ed. Saraiva, 2010.
FRANCISCHINI, Paulino G.; GURGEL, Floriano do Amaral. Administração de
materiais e do patrimônio. São Paulo: Cengage Learning, 2013.
POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma
abordagem logística. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
ARNOLD, J. R. Tony. Administração de materiais. São Paulo: Atlas, 2009.
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CAMPUS
Suzano

1- IDENTIFICAÇÃO
Curso: Pós Graduação em Logística e Operações
Componente curricular: Sistemas Código: PL-SAR
de armazenagem
Semestre: 1º
Nº de aulas semanais: 4
Total de aulas: 32
Total de horas: 32
2- EMENTA:
A disciplina aborda os aspectos competitivos do processo de armazenagem como uma
das atividades fundamentais do processo logístico. Fornece bases para o
dimensionamento de estruturas de armazenagem, escolha dos tipos de equipamentos e
técnicas que podem ser aplicadas a gestão de armazéns.
3-OBJETIVOS:
Disponibilizar as principais práticas da organização de sistemas de armazenagem e
movimentação de cargas, as regulamentações em esfera nacional e internacional e
capacitar o aluno na tomada de decisão frente ao uso de técnicas e procedimentos
aplicados na gestão da armazenagem e movimentação de cargas. Embalagem.
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Fundamentos da armazenagem e os tipos de armazéns;
2. Técnicas de localização de instalações de armazéns e centros de distribuição;
3. Dimensionamento e organização de armazéns;
4. Arranjo físico e movimentação de materiais;
5. Equipamentos de movimentação e armazenagem;
6. Qualidade, produtividade e segurança na movimentação e armazenagem de
materiais, custos de movimentação e indicadores de desempenho;
7. Gestão de embalagens e unitização de cargas.
5-METODOLOGIAS:
Aulas Expositivas Dialogadas, Seminários, Trabalhos em Grupo, Resolução de
Problemas, Estudo de Casos, Debates, Discussões e/ou Outros.
6-AVALIAÇÃO:
As avaliações terão caráter diagnóstico, contínuo, processual e formativo, e serão
obtidas mediante a utilização de vários instrumentos, tais como: exercícios; trabalhos
individuais e/ou coletivos; fichas de observações; relatórios; provas escritas; provas
práticas; provas orais; seminários; dentre outros.
7 -BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MOURA, Reinando A. et al. Atualidades na armazenagem. São Paulo: IMAM,
2008.
MOURA, Reinaldo A. Sistemas e técnicas de movimentação e armazenagem de
materiais. 6.ed. São Paulo: IMAM, 2010.
RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrózio. Gestão estratégica da armazenagem. 2.ed.
São Paulo: Aduaneiras, 2007.
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8-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ARBACHE, Fernando Saba. Gestão de logística, distribuição e trade marketing.
4.ed. São Paulo: FGV Management, 2011.
BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e gerenciamento da cadeia de
abastecimento. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. Gerenciamento da cadeia de suprimentos:
estratégia, planejamento e operação. São Paulo: Prentice Hall, 2011.
HARA, Celso M. Logística: armazenagem, distribuição e trade marketing. São
Paulo: Alínea, 2011.
SANTOS, Gerson dos. Gestão de almoxarifados. 2.ed. São Paulo: IMAM, 2003.
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CAMPUS
Suzano

1- IDENTIFICAÇÃO
Curso: Pós Graduação em Logística e Operações
Componente
curricular: Código: PL-FCL
Finanças e custos logísticos
Semestre: 1º

Nº de aulas semanais: 4

Total de aulas: 24

Total de horas: 24

2- EMENTA:
A disciplina se propõe a apresentar e discutir os principais conceitos relacionados ás
teorias e sistemas de custeio aplicados ao processo logístico, abrangendo desde os
modelos tradicionais da Contabilidade de Custos até os modelos de custeamento
utilizados para efeitos de gestão, aplicados as operações de armazenagem,
transporte, embalagens, entre outros.
3-OBJETIVOS:
Compreender os principais conceitos de custos e sua importância no processo
gerencial. Habilitar o aluno a compreender o Controle de Custos Logísticos,
distinguir sistemas gerenciais de custeio e suas abordagens, compreender e analisar
a formação de custos e preço de venda
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Conceitos inerentes à gestão logística (custos básicos e custos aplicados).
2. Custos de embalagem, armazenagem, movimentação e de transportes (rodoviário,
ferroviário, aeroviário, dutoviário, aquaviário, intermodalidade e multimodalidade).
3. Tipos e características dos tributos associados as operações logísticas.
4. Custos associados aos processos logísticos (abastecimento, de planta e distribuição).
5. Apuração do custo logístico total (cálculo do custo logístico total e modelo de hierarquia
de custo total para competitividade na cadeia de suprimentos) e preço de venda.
6. Custeio baseado em atividades (ABC) e outros métodos de custeio aplicados à logística.

5-METODOLOGIAS:
Aulas Expositivas Dialogadas, Seminários, Trabalhos em Grupo, Resolução de
Problemas, Estudo de Casos, Debates, Discussões e/ou Outros.

6-AVALIAÇÃO:
As avaliações terão caráter diagnóstico, contínuo, processual e formativo, e serão
obtidas mediante a utilização de vários instrumentos, tais como: exercícios; trabalhos
individuais e/ou coletivos; fichas de observações; relatórios; provas escritas; provas
práticas; provas orais; seminários; dentre outros.
7 -BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
FARIA, Ana Cristina de; COSTA, Maria de Fátima Gameiro da. Gestão de custos
logísticos. São Paulo: Atlas, 2007.
DALVIO, José Berto; BEULKE, Rolando. Gestão de custos. 2.ed. São Paulo: Saraiva,
2005.
NOREEN, ERIC W.; BREWER, Peter C.; GARRISON, F. Ray H. Contabilidade
gerencial. 14.ed. São Paulo: LTC, 2012.

8-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BERTO, Dalvio José; BEULKE, Rolando. Gestão de custos. São Paulo: Saraiva, 2005.
BORNIA, Antonio Cezar. Análise gerencial de custos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman,
2002.
BRINI, Adriano Leal, FAMA, Rubens. Gestão de custos e formação de preços: com
aplicações na calculador HP12c e Excel. São Paulo: Atlas, 2000.
IAMBALVO, James. Contabilidade gerencial. 3. ed. São Paulo: LTC,
2009.MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

CAMPUS
Suzano
1- IDENTIFICAÇÃO
Curso: Pós Graduação em Logística e Operações
Componente
curricular: Código: PL-GPO
Administração da produção e
operações
Semestre: 1º
Nº de aulas semanais: 4
Total de aulas: 32
Total de horas: 32
2- EMENTA:
A disciplina contextualiza os conceitos e a estrutura da administração de produção.
Apresenta os sistemas de produção, seu planejamento e controle, bem como as
técnicas de administração da produção.
3-OBJETIVOS:
Conhecer a evolução do sistema de gestão da produção, descrever os principais
sistemas de produção, escolher e projetar o arranjo físico de uma planta, compreender
métodos e técnicas para a obtenção de melhores resultados organizacionais através da
produção.
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Sistemas de produção, o produto e o conceito de pacote de valor.
2. A função da produção e os objetivos de desempenho.
3. A importância estratégica das decisões de layout.
4. Tempos e métodos
5. Análise da capacidade de produção
6. PPCP – Planejamento, programação e controle da produção
7. Administração de projetos e técnicas de controle: PERT e CPM
8. Adminstração de falhas, prevenção e recuperação.
5-METODOLOGIAS:
Aulas Expositivas Dialogadas, Seminários, Trabalhos em Grupo, Resolução de
Problemas, Estudo de Casos, Debates, Discussões e/ou Outros.
6-AVALIAÇÃO:
As avaliações terão caráter diagnóstico, contínuo, processual e formativo, e serão obtidas
mediante a utilização de vários instrumentos, tais como: exercícios; trabalhos individuais
e/ou coletivos; fichas de observações; relatórios; provas escritas; provas práticas; provas
orais; seminários; dentre outros.
7 -BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
GAITHER, Norman; FRAZIER, Greg. Administração da produção e operações. 8. ed. .
Cengage Learning, 2002.
STEVENSON, William J. Administração das operações de produção. Rio de Janeiro: LTC,
2001.
SLACK, Nigel. et al. Administração da produção. 3. ed. São Paulo, Ed. Atlas, 2009.

8-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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CORRÊA, H.; CORRÊA, C. Administração de Produção e Operações: Manufatura e
Serviços: uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2004.
MARTINS, Petrônio G.; LAUGENI, Fernando Piero. Administração da produção. 2. ed. São
Paulo: Saraiva. 2006.
MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da produção e operações. 2. ed. São Paulo:
Cengage Learning, 2008
RITZMAN, Larry P.; Lee J. KRAJEWSKI. Administração da produção e operações.
São Paulo: Prentice Hall, 2004.
TUBINO D. F. Planejamento e Controle da produção: teoria e prática. São Paulo:
Atlas, 2007.
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CAMPUS
Suzano

1- IDENTIFICAÇÃO
Curso: Pós Graduação em Logíística Empresarial
Componente curricular: Gestão da Código: PL-GQL
qualidade aplicada a logística
Semestre: 1º

Nº de aulas semanais: 4

Total de aulas: 16

Total de horas: 16

2- EMENTA:
Essa disciplina aborda os aspectos relacionados a gestão da qualidade na logística. As
ferramentas de melhoria, a qualidade dos produtos, processos e os sistemas de
certificação fazem parte do contexto abordado, focando em qualidade, gestão
ambiental, responsabilidade social e saúde ocupacional.
3-OBJETIVOS:
Identificar os principais fatores influentes na gestão da qualidade de produtos e
serviços, num ambiente empresarial voltado para a excelência. Interagir e intervir em
um sistema da qualidade, atendendo normas e requisitos nacionais e internacionais.
Atuar no tratamento de situações problemáticas observando os aspectos
organizacionais, tecnológicos e humanos.
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Aspectos básicos da gestão da qualidade;
2. Programa 5S, Kaizen e o ciclo PDCA;
3. Sistemas de gestão (9000, 14000, 8000 e OHSAS);
4. Ferramentas da qualidade (MASP, FMEA e FTA, CEP).
5-METODOLOGIAS:
Aulas Expositivas Dialogadas, Seminários, Trabalhos em Grupo, Resolução de
Problemas, Estudo de Casos, Debates, Discussões e/ou Outros.
6-AVALIAÇÃO:
As avaliações terão caráter diagnóstico, contínuo, processual e formativo, e serão obtidas
mediante a utilização de vários instrumentos, tais como: exercícios; trabalhos individuais
e/ou coletivos; fichas de observações; relatórios; provas escritas; provas práticas; provas
orais; seminários; dentre outros.
7 -BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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AGUIAR, Silvio. Integração das ferramentas da qualidade ao PDCA e ao
programa seis sigma. Nova Lima: INDG, 2006.
CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick;
GEROLAMO, Mateus Cecílio. Gestão da qualidade ISO 9001:2008: princípios e
requisitos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade. São Paulo: Campus, 2007.
8-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CAMP, R. Benchmarking: O caminho da qualidade total. São Paulo: Pioneira, 1993.
CHENG, Lin Chih; MELO FILHO, Leonel Del Rey de. Qfd: desdobramento da
função qualidade na gestão de desenvolvimento de produtos. São Paulo: Edgard
Blucher, 2007.
FERREIRA, Jose Joaquim do Amaral; MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick. Gestão
da qualidade. Rio de Janeiro: Campus, 2005.
JURAN, J. M. Juran na liderança pela qualidade. 3.ed. São Paulo: Pioneira,
1995.
GARVIN, David. Gerenciando a qualidade. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1995.
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CAMPUS
Suzano

1- IDENTIFICAÇÃO
Curso: Pós Graduação em Logística e Operações
Componente curricular: Liderança Código: PL-LDH
e desenvolvimento do capital
humano
Semestre: 1º

Nº de aulas semanais: 4

Total de aulas: 16

Total de horas: 16

2- EMENTA:
A disciplina aborda os desafios da gestão estratégica de pessoas, combinando uma visão
humanística, com a gestão de pessoas, de forma ampla e integrada. Aponta uma visão de
negócios, que busca alinhar os processos de gestão de pessoas com os objetivos estratégicos e
organizacionais. Sob essa perspectiva, a gestão de pessoas é abordada como um instrumento
para as organizações atualizadas e competitivas.

3-OBJETIVOS:
Desenvolver a capacidade analítica e a percepção estratégica de questões relacionadas à
gestão de pessoas, instrumentalizando para lidar de forma produtiva com as diversas situações
e desafios de gestão de pessoas do cotidiano profissional e empresarial, além de desenvolver a
competência de identificar possibilidades de melhorias em processos de gestão de pessoas,
elaborar projetos, mobilizar recursos, implementar e gerir o potencial humano.
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Relações interpessoais e comportamentais dos profissionais de negócio.
2. Cultura organizacional e as mudanças e transformações no cenário mundial.
3. Administração de Talentos Humanos e do Capital Intelectual.
4. Desempenho, remuneração e recompensa.
5. Aprendizagem organizacional, desenvolvimento de pessoas, e gestão de conflitos nas
organizações.
6. Higiene, Segurança e Qualidade de Vida no trabalho.

5-METODOLOGIAS:
Aulas Expositivas Dialogadas, Seminários, Trabalhos em Grupo, Resolução de
Problemas, Estudo de Casos, Debates, Discussões e/ou Outros.
6-AVALIAÇÃO:
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As avaliações terão caráter diagnóstico, contínuo, processual e formativo, e serão obtidas
mediante a utilização de vários instrumentos, tais como: exercícios; trabalhos individuais
e/ou coletivos; fichas de observações; relatórios; provas escritas; provas práticas; provas
orais; seminários; dentre outros.
7 -BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. São Paulo: Campus, 2008.
RIBEIRO, Antonio de Lima. Gestão de pessoas. São Paulo: Saraiva, 2006
MASCARENHAS, André Ofenhejm. Gestão estratégica de pessoas: evolução, teoria e
crítica. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

8-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
LACOMBE, Francisco. Recursos humanos: princípios e tendências. Saraiva, 2009.
LENCIONI, P. Os 5 Desafios das equipes. Rio de Janeiro: Campus, 2009.

MARRAS, J. P. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico.
São Paulo: Futura, 2001.
MASCARENHAS, André Ofenhejm. Gestão estratégica de pessoas. São Paulo:
Cengage Learning, 2008.
CHERNICHARO, Carlos Augusto de Lemos; NOVO, Damaris Vieira. Liderança de
equipes. São Paulo: FGV, 2008.
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CAMPUS
Suzano

1- IDENTIFICAÇÃO
Curso: Pós Graduação em Logística e Operações
Componente
Operações
em
distribuição

curricular: Código: PL-OTD
transporte
e

Semestre: 1º

Nº de aulas semanais: 4

Total de aulas: 32

Total de horas: 32

2- EMENTA:
A discplina aborda a importância dos processos de transporte carga e a gestão das
operações de carregamento e despacho de mercadorias nos diversos modais. Aponta
os aspectos de gestão de frota e as técnicas de roteirização.
3-OBJETIVOS:
Apresentar conceitos de gestão empresarial aplicado à diversas operações de
transportes com o objetivo de diminuir seus custos para as empresas.
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Aspectos sobre modais de transporte.
2. Gestão em operações de transporte: Carregamento e despacho, recebimento,
armazenagem, movimentação.
3. Transbordo de cargas: Segurança Patrimonial do transporte e Modos e taxas de
seguro de cargas.
4. Gestão e controle de frotas: Planejamento e dimensionamento de frota
5. Escolha econômica de equipamentos de transporte.
6. Técnicas de roteirização: Conectividade, caminhos e ciclos, caminho mínimo,
caminho de custo mínimo, problemas de caminhos, restrições ou condicionantes.
7. Transporte de cargas especiais e TMS.
5-METODOLOGIAS:
Aulas Expositivas Dialogadas, Seminários, Trabalhos em Grupo, Resolução de
Problemas, Estudo de Casos, Debates, Discussões e/ou Outros.
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6-AVALIAÇÃO:
As avaliações terão caráter diagnóstico, contínuo, processual e formativo, e serão obtidas
mediante a utilização de vários instrumentos, tais como: exercícios; trabalhos individuais
e/ou coletivos; fichas de observações; relatórios; provas escritas; provas práticas; provas
orais; seminários; dentre outros.
7 -BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CAIXETA-FILHO, José Vicente. Gestão logística do transporte de cargas. São
Paulo: Atlas, 2001.
VALENTE, Amir Mattar et al. Gerenciamento de transporte e frotas 2.ed. São
Paulo: Cengage, 2008.
NOVAES, Antonio Galvão. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição:
estratégia, operação e distribuição. 3.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2007.
8-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ARBACHE, Fernando Saba et al. Gestão de logística, distribuição e trade
marketing. 3.ed. São Paulo: FGV Management, 2010.
CLOSS, David J.; BOWERSOX, Donald J. Logística empresarial: o processo de
integração da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2001.
CAIXETA-FILHO, Jose Vicente; GAMEIRO, Augusto Hauber. Sistemas de
gerenciamento de transportes. São Paulo: Atlas, 2001.
CHOPRA, Suni; MEINDL, Peter. Gerenciamento da cadeia de suprimentos:
estratégia, planejamento e operação. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
VALENTE, Amir Mattar et al. Qualidade e produtividade nos transportes. São
Paulo: Cengage, 2008.
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CAMPUS
Suzano
1- IDENTIFICAÇÃO
Curso: Pós Graduação em Logística e Operações
Componente
curricular: Código: PL-TIL
Tecnologia de informação aplicada a
logística
Semestre: 1º

Nº de aulas semanais: 4

Total de aulas: 24

Total de horas: 24

2- EMENTA:
A disciplina aborda os principais aplicativos e as vantagens obtidas com a utilização
de tecnologias de informação e comunicação no processo logístico. Demonstra
tecnologias embarcadas em equipamentos e de apoio as operações de transporte,
armazenagem, focando na integração dos sistemas logísticos e da cadeia de
suprimentos.
3-OBJETIVOS:
Conhecer as inovações tecnológicas na logística, envolvendo processos,
procedimentos, teorias e técnicas aplicadas nas operações, no transporte de cargas,
amazenagem de materiais e gestão de passageiros. Determinar, decidir e gerenciar os
recursos tecnológicos que melhor atendam as necessidades da organização.
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Sistemas de informação logística;
2. Código de barra, coletores de dados e identificação por rádio freqüência.
3. E.D.I. características e aplicações.
4. Móbile Computing – GPS (Global Positioning System)
5. Sistemas integrados de gestão (ERP), IP-VOIP, comunicação móvel, emissão de
notas fiscais eletrônicas
6. Sistemas de gestão de transportes (TMS), armazéns (WMS) e rastreamento e
roteirização
5-METODOLOGIAS:
Aulas Expositivas Dialogadas, Seminários, Trabalhos em Grupo, Resolução de
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Problemas, Estudo de Casos, Debates, Discussões e/ou Outros.
6-AVALIAÇÃO:
As avaliações terão caráter diagnóstico, contínuo, processual e formativo, e serão
obtidas mediante a utilização de vários instrumentos, tais como: exercícios; trabalhos
individuais e/ou coletivos; fichas de observações; relatórios; provas escritas; provas
práticas; provas orais; seminários; dentre outros.
7 -BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BANZATO, Eduardo. Tecnologia da informação aplicada à logística. São Paulo:
IMAN, 2005.
RIBEIRO, Priscilla Cristina Cabral; GOMES, Carlos Francisco Simões. Gestão da
cadeia de suprimentos integrada à tecnologia da informação. 2.ed. Rio de Janeiro:
SENAC, 2013.
OLIVEIRA NETO, A R. Tecnologia aplicada ao transporte de carga. São Paulo:
SETECESP, 2008.
8-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BENTES, Amaury. TI update: a tecnologia da nformação nas grandes mpresas. São
Paulo: Brasport, 2008.
CAIÇARA Júnior, Cicero. Sistemas integrados de gestão ERP: uma abordagem
gerencial. 3.ed. São Paulo: IBPEX, 2007.
LAUDON, Keneth, LAUDON, Jane P. Sistemas de informações gerenciais. 7.ed.
São Paulo: Pearson, 2007.
MANÂS, Antonio Vico. Administração de Sistema de Informação. 7.ed. São
Paulo: Érica, 2007.TURBAN, Efraim;
RAINER JUNIOR, R. Kelly; POTTER, Richard E. Introdução a Sistemas de
Informação. Rio de Janeiro: Campus, 2007.
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CAMPUS
Suzano

1- IDENTIFICAÇÃO
Curso: Pós Graduação em Logística e Operações
Componente curricular: Normas e Código: NPL-NRT
regulamentos de transporte
Semestre: 1º

Nº de aulas semanais: 4

Total de aulas: 16

Total de horas: 16

2- EMENTA:
A disciplina apresenta os aspectos juridicos relacionados ao transporte no Brasil e no
exterior. Aponta a legislação tributária ligada ao transporte e os regulamentações
trabalhistas para profissionais do transporte. Caracteriza as normas juridicas para o
transporte de cargas perigosas e especiais, além das regulamentações relacionadas ao
transporte terrestre.
3-OBJETIVOS:
Aplicar os conceitos gerais das práticas jurídicas comerciais, ligadas ao âmbito
nacional e internacional e conhecer as regulamentações administrativas, trabalhistas e
de segurança atribuídas ao segmento de transporte de cargas.
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Noções de Legislação Tributária e Direito do Trabalho;
2. Organismos que nomtizam o transporte no Brasil e no exterior;
3. Normas sobre Transporte de pessoas e mercadorias;
4. Operações de direito de passagem e lei da balança.
5. Transporte de Produtos Perigosos e Cargas Especiais.
6. Código de Transito Brasileiro (aspectos administrativos, civis e penais)
7. Normas internacionais sobre o transporte terrestre.
8. Seguro Nacional e Internacional de Cargas.
5-METODOLOGIAS:
Aulas Expositivas Dialogadas, Seminários, Trabalhos em Grupo, Resolução de
Problemas, Estudo de Casos, Debates, Discussões e/ou Outros.
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6-AVALIAÇÃO:
As avaliações terão caráter diagnóstico, contínuo, processual e formativo, e serão obtidas
mediante a utilização de vários instrumentos, tais como: exercícios; trabalhos individuais
e/ou coletivos; fichas de observações; relatórios; provas escritas; provas práticas; provas
orais; seminários; dentre outros.
7 -BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BOTELHO, M. M., Coletânea de Legislação de Direito dos Transportes, São Paulo:
Aduaneiras. 2000.
KEEDI, Samir. Transportes, unitização e seguros internacionais. 5.ed. São Paulo:
Aduaneiras, 2011.
CASTRO JÚNIOR, Osvaldo Agripino. Direito regulatorio e inovação nos transportes e
portos nos Estados Unidos e Brasil. São Paulo: Conceito, 2009.

8-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ALMEIDA, José Gabriel Assis de. Jurisprudência brasileira sobre transporte aéreo. São
Paulo: Renovar, 2000.
CAVALCANTI, André Uchoa. Responsabilidade civil do transportador aéreo: tratados
internacionais, leis especiais e Código de Proteção e Defesa do Consumidor. São Paulo:
Renovar, 2002.
MENDONÇA, Fernando. Direito dos transportes. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1990.
MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade civil no transporte aéreo. São Paulo:
Atlas, 2006.
OLIVEIRA, Ricardo Wagner Carvalho de. Direito dos transportes ferroviários. São
Paulo. Lumen Juris, 2008.
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CAMPUS
Suzano

1- IDENTIFICAÇÃO
Curso: Pós Graduação em Logística e Operações
Componente curricular: Gestão Código: PL-GAS
ambiental e responsabilidade social
na logística
Semestre: 1º

Nº de aulas semanais: 4

Total de aulas: 24

Total de horas: 24

2- EMENTA:
A disciplina apresenta da contribuição da gestão ambiental para a vida humana e
socioeconômica, projetando sua influência nas organizações. A seguir, aborda aspectos sobre
responsabilidade social, com destaque para as políticas afirmativas e o direito de todos e de
cada um. Complementa-se com a abordagem da logística e suas contribuições e impactos no
cenário ambiental e social.

3-OBJETIVOS:
Promover a conscientização sobre a importância da preservação ambiental para a
sustentabilidade das empresas e do planeta. Reconhecer os efeitos danosos do mau uso dos
recursos naturais e os custos associados ao meio ambiente. Conhecer os principais parâmetros
para avaliação da qualidade ambiental e os instrumentos necessários à gestão ambiental.
Compreender a aplicação da legislação ambiental e introduzir ao raciocínio fundamental que
permitem o estabelecimento e a implementação de políticas, práticas, programas de ética e de
responsabilidade social empresarial (R.S.E.)

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Ecologia humana e economia ambiental.
2. Controle da qualidade ambiental, legislação ambiental e licenciamento ambiental.

3. Logística reversa, conceitos e aplicação.
4. Logística e ecologia industrial.
5. Logística e Produção mais Limpa (P+L).
6. ISO 26000:2010 - Diretrizes sobre responsabilidade social.

5-METODOLOGIAS:
Aulas Expositivas Dialogadas, Seminários, Trabalhos em Grupo, Resolução de

47

Problemas, Estudo de Casos, Debates, Discussões e/ou Outros.
6-AVALIAÇÃO:
As avaliações terão caráter diagnóstico, contínuo, processual e formativo, e serão obtidas
mediante a utilização de vários instrumentos, tais como: exercícios; trabalhos individuais
e/ou coletivos; fichas de observações; relatórios; provas escritas; provas práticas; provas
orais; seminários; dentre outros.
7 -BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos.
3.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2.ed.São
Paulo: Atlas, 2011.
PARENTE, J. Responsabilidade social no varejo: conceitos, estratégias e casos no Brasil.
São Paulo: Saraiva, 2004.

8-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
LEITE, P. R. Logística reversa. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2003.
MACHADO FILHO, C. P. Responsabilidade social e governança: o debate e as
implicações. São Paulo: Thomson, 2006.
BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ISO 14001:2004: Sistemas da
gestão ambiental - Requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro, 2004.
_____________. ISO 26000:2010: Diretrizes sobre responsabilidade social, São Paulo,
ABNT, 2010.
RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Martius Vicente. Ética e responsabilidade social nas
empresas. São Paulo: Campus, 2005.
SILVA FILHO, Cândido Ferreira da (Org.). Ética, responsabilidade social e
governançacorporativa. Campinas: Alínea, 2008.
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CAMPUS
Suzano

1- IDENTIFICAÇÃO
Curso: TPós Graduação em Logística e Operações
Componente curricular: Logística Código: PL-LOI
internacional
Semestre: 1º

Nº de aulas semanais: 4

Total de aulas: 24

Total de horas: 24

2- EMENTA:
A disciplina aborda o desenvolvimento do comércio internacional e o processo de
globalização, focando nas políticas de exportação e importação brasileira e a contribuição
fornecida pela gestão dos processsos logísticos.

3-OBJETIVOS:
Conhecer e entender: o fenômeno da globalização dos mercados; Blocos Econômicos
e os acordos internacionais relacionados; Macroeconomia do setor externo e de
política e comércio exterior e os Principais procedimentos de importação e
exportação.
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Conceitos de comércio internacional, a globalização, seu impacto no comercio exterior e a
presença de acordos internacionais.
2. Politica de comércio internacional e balança comercial.
3. Incoterms e politica de substituições.
4. Sistemas de pagamentos no comércio internacional e financiamento no comércio exterior.
5. Cotações internacionais,
exportação/importação.

Global

Sourcing

e

os

Contratos

comerciais

de

6. Processos e documentação de importação e exportação de mercadorias.

5-METODOLOGIAS:
Aulas Expositivas Dialogadas, Seminários, Trabalhos em Grupo, Resolução de
Problemas, Estudo de Casos, Debates, Discussões e/ou Outros.
6-AVALIAÇÃO:
As avaliações terão caráter diagnóstico, contínuo, processual e formativo, e serão obtidas
mediante a utilização de vários instrumentos, tais como: exercícios; trabalhos individuais
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e/ou coletivos; fichas de observações; relatórios; provas escritas; provas práticas; provas
orais; seminários; dentre outros.
7 -BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
KEEDI, Samir. ABC do Comercio exterior. São Paulo: Aduaneiras, 2007.
CIGNACCO, Bruno Roque. Fundamentos de comercio internacional. São Paulo: Saraiva,
2008.
LUDOVICO, Nelson. Logística internacional: um enfoque em comércio exterior. São Paulo:
Saraiva, 2007.

8-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
VAZQUEZ, José Lopes. Comércio exterior brasileiro. São Paulo: Atlas, 2007.
MINERVINI, Nicola. O exportador. São Paulo: Prentice Hall, 2005.
SEGRE, German. Manual prático de comércio exterior. São Paulo: Atlas, 2006.
LIMA, Miguel; SILBER, Simão. VASCONCELLOS, Marco A. Sandoval de. Gestão de
negócios internacionais. São Paulo: Saraiva, 2006.
VAZQUEZ, José Lopes. Comércio Exterior Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2007.
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CAMPUS
Suzano

1- IDENTIFICAÇÃO
Curso: Pós Graduação em Logística e Operações
Componente curricular:
aplicado a logística

Projeto Código: PL-PAL

Semestre: 1º

Nº de aulas semanais: 4

Total de aulas: 24

Total de horas: 24

2- EMENTA:
Esta disciplina procura capacitar os alunos a elaborar e controlar projetos logísticos,
segundo melhores práticas mundiais de gerenciamento de projetos do project
management institute, e a utilizar os conhecimentos obtidos para maximizar as
possibilidades de conclusão e sucesso dos projetos realizados no âmbito empresarial.
3-OBJETIVOS:
Apresentar conhecimentos, habilidades e técnicas utilizadas na iniciação,
planejamento, execução, controle e encerramento de um projeto na área de logística.
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. O contexto da gerência de projetos.
2. Os processos de gerenciamento de projetos.
3. Os processos de planejamento e controle de projetos (definição de atividades,
seqüenciamento de atividades, estimativa de duração de atividades, desenvolvimento
da programação e controle da programação e custos envolvidos).
4. Ferramentas para gerenciamento de projetos.
5. Características de projetos bem sucedidos.
6. Metodologias utilizadas no gerenciamento de projetos.
5-METODOLOGIAS:
Aulas Expositivas Dialogadas, Seminários, Trabalhos em Grupo, Resolução de
Problemas, Estudo de Casos, Debates, Discussões e/ou Outros.
6-AVALIAÇÃO:
As avaliações terão caráter diagnóstico, contínuo, processual e formativo, e serão obtidas
mediante a utilização de vários instrumentos, tais como: exercícios; trabalhos individuais
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e/ou coletivos; fichas de observações; relatórios; provas escritas; provas práticas; provas
orais; seminários; dentre outros.
7 -BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

VARGAS. Ricardo Viana. Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais
competitivos. 7.ed. Rio de Janeiro: Brasport. 2009.
TRENTIM, Mário Henrique. Gerenciamento de projetos: guia para as certificações
CAPM e PMP. São Paulo: Atlas. 2010.
REBECHINI JÚNIOR, Roque; CARVALHO, Marly Monteiro. Construindo
competências para gerenciar projetos: teoria e casos. 2.ed. São Paulo: Atlas. 2008.
8-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
GIDO, Jack; CLEMENTS, James P. Gestão de projetos. São Paulo: Thomson
Learning. 2007.
KERNER, Harold. Gestão de projetos: as melhores práticas. 2.ed. Porto Alegre:
Bookman, 2006.
MAXIMINIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração de projetos: como
transformar idéias em resultados. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2014.
PRADO, D. S. do. Pert/Cpm. Belo Horizonte: FDG, 1998.
Prado, Darci. Usando MS Project 2000 em gerenciamento de projetos. Belo
Horizonte: FDG, 1998.
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9.2. ATIVIDADE COMPLEMENTARES
9.2.1. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será de caráter obrigatório ao discente e deverá se
basear em estudos e/ou relatos de experiências na Indústria ou na Academia, promovendo a
pesquisa e/ou intercâmbio de informações tecnológicas. Este trabalho tem por objetivo inserir o
discente na extensão/pesquisa científica e tecnológica e/ou na atividade profissional.
O TCC deverá estar relacionado a um campo de atuação profissional ou à pesquisa, ou à
extensão em Logística e Operação, realizando sob a orientação de um professor pertencente ao
curso, ou por profissional credenciado para isto, de acordo com um plano de trabalho previamente
estabelecido.
Para a materialização do TCC, o aluno poderá optar pela construção da monografia,
conforme citado a seguir, a construção de um artigo científico, com formato a ser definido em
função do periódico para o qual será enviado, devidamente avaliado e publicado em revista com
conhecida política de arbitragem, com classificação mínima B3 nas áreas de Engenharia III ou
Administração, ou a elaboração do pelo menos dois artigos científicos, com formato a ser definido
em função do congresso para o qual será enviado, devidamente publicado nos anais.
Ao final dos trabalhos de pesquisa e/ou desenvolvimento prático do projeto, o aluno deverá
submeter à apreciação de uma banca examinadora uma apresentação oral e escrita relativa ao plano
desenvolvido.
A Redação da monografia deverá estar de acordo com as seguintes normativas:
9.2.1.1. Normas Gerais
9.2.1.1.a. Trabalhos de conclusão constituem o produto final dos trabalhos desenvolvidos durante o
curso de Pós-Graduação Lato sensu. Exigem investigações próprias à área de especialização e
métodos específicos.
9.2.1.1.b. O trabalho de conclusão é de responsabilidade do Candidato, da Comissão Orientadora e
da Banca Examinadora, a quem competirá determinar alterações na forma, na linguagem e no
conteúdo.
9.2.1.1.c. O trabalho de conclusão poderá ser redigido em Português, Inglês ou Espanhol, a critério
da Comissão Orientadora.
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9.2.1.1.d. Após a aprovação do trabalho de conclusão pela Banca Examinadora, o Candidato
apresentará a Coordenação do curso duas cópias impressas, que serão assim distribuídas: uma cópia
para o Professor Orientador e uma cópia para arquivo na Biblioteca do IFSP – Campus Suzano.
9.2.1.1.e. O Candidato também apresentará a coordenação do curso a versão final de seu trabalho de
conclusão em meio eletrônico, idêntica à versão impressa.
9.2.1.2. Estrutura
9.2.1.2.a. O trabalho de conclusão deverá ser composto de: (i) capa, (ii) páginas pré-textuais, (iii)
corpo do trabalho propriamente dito e, opcionalmente, (iv) anexo (páginas pós-textuais).
9.2.1.2.b. A capa deverá conter a autoria, título do trabalho de conclusão, local e ano da sua
aprovação, dando visibilidade ao nível (Especialização) e ao IFSP – Campus Suzano.
9.2.1.2.c. As páginas pré-textuais serão compostas de:
a) Primeira folha interna (página de rosto), contendo: (i) autoria, (ii) título do trabalho de conclusão,
(iii) nota explicativa de que se trata de um trabalho de conclusão, mencionando o Curso de Pósgraduação, a Instituição e o grau pretendido (Especialização), e (iv) local e ano de aprovação do
trabalho;
b) Segunda folha interna, contendo as três primeiras partes do item anterior, a data de aprovação do
trabalho de conclusão, e os nomes e as assinaturas dos participantes da Banca Examinadora;
c) Opcionalmente, poderão ser incluídas páginas adicionais contendo: (i) dedicatória, (ii)
agradecimento(s), (iii) biografia do autor e (iv) lista de símbolos, figuras, quadros e tabelas;
d) Folha(s) em que conste(m) o resumo em Português. O texto será precedido por um cabeçalho
contendo: sobrenome do candidato, seguido de seus demais nomes, por extenso; abreviatura do
título acadêmico obtido; nome da instituição que conferiu o título (Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia); mês e ano da aprovação do trabalho; título do trabalho (exatamente como
aparece na página de rosto); e os nomes completos do Professor Orientador e dos Co-orientadores.
e) Folha(s) de conteúdo ("índice").
9.2.1.2.d. O corpo do trabalho de conclusão conterá todo o trabalho impresso, avaliado e aprovado
pela Banca Examinadora. O corpo do trabalho poderá ser organizado de três formas alternativas: (i)
texto corrido, (ii) capítulos, ou (iii) artigos científicos pertinentes ao trabalho de conclusão,
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publicados, aceitos ou submetidos para publicação. Admitir-se-á a composição do trabalho de
conclusão na forma mista de capítulos e artigos científicos.
a) O corpo do trabalho de conclusão em "texto corrido'' será composto das seções: (i) Introdução,
(ii) Revisão Bibliográfica (opcional), (iii) Material e Métodos, (iv) Resultados, (v) Discussão, (vi)
Conclusões e (vii) Bibliografia. Os itens iv e v poderão ser fundidos numa única seção. Os títulos
das referidas seções serão definidos pelo Professor Orientador juntamente com seu orientado. A
Bibliografia poderá aparecer ao final de cada seção ou capítulo, ou como bibliografia única ao final
do trabalho.
b) O corpo do trabalho de conclusão em "capítulos" será composto das seções: (i) Introdução Geral,
(ii) Capítulos e (iii) Conclusões Gerais. A organização interna de cada capítulo poderá obedecer ao
disposto no item anterior. A Bibliografia poderá aparecer ao final de cada seção ou capítulo, ou
como Bibliografia única ao final do trabalho.
c) Em caso de redação do trabalho de conclusão na forma de artigo único, serão dispensadas a
Introdução Geral e as Conclusões Gerais. Admitir-se-ão artigos com formatações diferentes no
mesmo trabalho de conclusão. Admitir-se-ão artigos redigidos em idiomas diferentes no mesmo
trabalho de conclusão. No caso da inclusão de artigo(s) previamente publicado(s) no corpo do
trabalho de conclusão, o(s) mesmo(s) poderá(ão) ser reproduzido(s) do(s) original(is), desde que
respeitado o disposto no item 9.2.1.3.
9.2.1.2.e. Sob quaisquer das formas de composição definidas em 9.2.1.2.d., poderão ser adicionadas
secções enfeixando o trabalho tais como Avanços Esperados, Perspectivas Futuras e outras.
9.2.1.2.f. O anexo (páginas pós-textuais) conterá material pertinente e suplementar ao trabalho de
conclusão.
9.2.1.3. Editoração

9.2.1.3.a. Composição tipográfica: Os trabalhos de conclusão deverão ser impressos em forma
permanente e legível, com caracteres de alta definição e de cor preta. Admitir-se-á apresentação de
cópias xerográficas, para o cumprimento do item 9.2.1.1.d.
9.2.1.3.b. Notação científica e medidas: A nomenclatura científica deverá ser diferenciada
contextualmente, de acordo com as normas internacionais. As unidades métricas deverão seguir o
padrão do Sistema Internacional de Unidades.
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9.2.1.3.c. Papel: Sugere-se utilizar papel A4 (210 x 297 mm) branco, e suficientemente opaco para
leitura normal. Ambas as faces do papel poderão ser utilizadas, desde que a legibilidade não fique
comprometida.
9.2.1.3.d. Margens: Sugere-se que a margem referente ao bordo de encadernação não seja inferior a
40 mm e as outras margens, não inferiores a 20 mm.
9.2.1.3.e. Paginação: Todas as páginas textuais e pós-textuais deverão ser numeradas em seqüência
contínua, i.e., desde a página da Introdução (texto corrido), ou da Introdução Geral (capítulos ou
artigos) do primeiro volume até a última página do último volume, em algarismos arábicos. A
seqüência deverá incluir tudo que estiver no(s) volume(s), como mapas, diagramas, páginas em
branco e outros. Opcionalmente, as páginas pré-textuais poderão ser numeradas, em seqüência, com
algarismos romanos minúsculos.
9.2.1.3.f. Ilustrações: Fotografias e outras ilustrações deverão ser montadas de forma definitiva e
incluídas no corpo do trabalho de conclusão. É admitido o uso de cores nas figuras e ilustrações.
Em nenhuma circunstância dever-se-á empregar fita adesiva ou material similar para afixação de
ilustrações no corpo do trabalho. Folhas de tamanho superior ao formato adotado do trabalho de
conclusão serão aceitáveis. Serão dobradas, de forma a resultar em dimensões iguais ou inferiores
ao tamanho do papel adotado.
9.2.1.3.g. Contribuições complementares ou outros materiais isolados poderão ser anexados ao
trabalho de conclusão. Cada cópia do trabalho referida no item 9.2.1.1.d.

deverá conter um

conjunto completo dos materiais complementares anexados.
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10. Critérios de Aproveitamento de Estudos
De acordo com orientações dadas na Organização Didática e/ou Normas Acadêmicas

e

demais normas vigentes, sempre com respeito à LDB (Lei nº 9394/96). O Colegiado do Curso
deverá avaliar cada pedido de aproveitamento de estudos e sua viabilidade, observando-se a
característica especifica do curso.

11. Critérios de Avaliação da Aprendizagem
De acordo com orientações dadas na Organização Didática e/ou Normas Acadêmicas e
demais normas vigentes. Sempre primando pela autonomia intelectual, a avaliação da aprendizagem
será efetuada com a concepção de avaliação constante no Projeto Político-Pedagógico. Contemplará
os critérios do IFSP utilizando para avaliar os alunos as proposições descritas nas Organizações
Didáticas, além dos princípios postos na atual LDB.

12. Cooperação e Intercâmbio
Os docentes do Curso de Especialização Latu Sensu participam de vários projetos de
cooperação com outras Instituições e Universidades, de São Paulo ou de outros estados, e com
instituições de pesquisa e órgãos públicos. O Trabalho de Conclusão de Curso deverá se basear em
estudos e/ou relatos de experiências na Indústria ou na Academia, promovendo a pesquisa e/ou
intercâmbio de informações tecnológicas. Esta atividade tem por objetivo inserir o discente na
extensão/pesquisa científica e tecnológica e/ou na capacitação profissional.
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13. Instalações e Equipamentos
13.1. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E CORPO TÉCNICO

13.1.2 CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO
O Campus conta com um quadro de 24 funcionários administrativos (Quadro 12) e ainda foi
realizado concurso para efetivação dos cargos descriminados no Quadro 13.
Funcionários administrativos do campus
Nome do Servidor
Cargo/Função
Antonio Carlos Andrade
Técnico Laboratório de Química
Bruno dos Santos
Técnico em Contabilidade
Carolina da Costa e Silva
Técnico em Assuntos Educacionais
Cibele Sales da Silva
Assistente Social
Cleso Rodrigues
Porteiro
Denis Vitório de Araújo
Assistente em Administração
Diego Martins Braga
Técnico Laboratório de Química
Edvaldo Rodrigues
Assistente em Administração
Fernando Mendes Tiago
Técnico de Tecnologia da Informação
Flávia Vieira de Souza Leite Assumpção
Psicóloga
Humberto Luis Cunha Chagas
Assistente em Administração
Isabel Cristina da Silva
Técnica em Assuntos Educacionais
Keli Alves de Oliveira
Assistente de Alunos
Lucimara Evangelista da Silva
Assistente em Administração
Luís Carlos Pereira
Bibliotecário – Documentalista
Marcelo Renzi
Assistente de Alunos
Michel Pereira Campos Silva
Assistente em Administração
Paulo Osni Silvério
Pedagogo
Regina Campolina C. Rodrigues
Auxiliar em Administração
Rita Schlinz
Técnica em Assuntos Educacionais
Rogério Aparecido Pereira
Bibliotecário – Documentalista
Tatiana Donadio Abreu
Técnica em Edificações
Victor Caparelli Silveira de Faria
Técnico de Tecnologia da Informação
Wanderley Marcos Monteiro
Técnico Laboratório Automação
Total de Administrativos
24

Cargos com concurso público realizado
Cargo
Administrador

Vagas
1
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Assistente aluno

1

Auxiliar de Biblioteca

2
Total

4

13.1.3 Infraestrutura física
O campus conta com um prédio para os laboratórios de Química Geral, Orgânica, Análise
Instrumental e Processos e outro para a Biblioteca. Dispõe de dois blocos com um total de 11 salas
para aulas teóricas e dois laboratórios de informática, com cerca de 56m² cada uma, com 20
microcomputadores para alunos. Conta também com dois blocos com 06 laboratórios específicos:
Instalações Elétricas de Residências; Comandos Elétricos; Máquinas Elétricas; Eletricidade,
Eletrônica Digital e Analógica; Laboratório de Redes e Protocolos; Laboratórios de CNC;
Laboratório de Microcontroladores e Mecânica dos Fluidos; Laboratório de Usinagem e
Laboratório de Automação 1.
A escola conta ainda com área de convivência com 01 cantina, mini-auditório, área de
atendimento médico/odontológico, setor administrativo que inclui duas salas de apoio pedagógico,
duas oficinas para manutenção de equipamentos de ensino, sala de professores, sala de
coordenadores e direção, salas para secretaria e administração geral que ocupam um terreno de
64.101,90 mil m².
Para início do funcionamento do campus, serão adquiridas 2 televisões de LCD 42”, 1
televisão de 52’’, 2 aparelhos de DVD, 14 equipamentos de projeção multimídia, para
desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas. A infraestrutura está indicada no Quadro 13

Local
Auditório
Anfiteatro
Biblioteca
Instalações Administrativas
Laboratório de informática
Elétrica e eletrotécnica
Eletrônica
Metrologia
Automação I (pneumática e
hidráulica; mecânica dos fluidos )
Automação II (usinagem e CNC).
Automação III (robótica, CLP)
Lab. Química Geral
Lab. Análise Instrumental

Infraestrutura física do campus
Quantidade
Quantidade
Atual
prevista até: 2014
0
1
1
0
1
2
1
1
1

Área (m²)
646,0
160,0
468,0
300,0
120,3
82,4
82,4
82,4

1

82,4

1
1
1
1

82,4
80,0
117,0
117,0
59

Lab. Química Orgânica
Lab. de Processos
Atend. médico/odontológico
Oficinas de manutenção de equipe
Serviços de apoio pedagógico
Salas de aula
Salas de Coordenação e Direção
Salas de Docentes

1
1
1
2
1
17
1
1

117,0
117,0
46,0
61,00
85,37
541,35
27,85
27,85

13.1.4 Laboratórios de Informática
Os equipamentos disponíveis no laboratório de informática estão indicados no Quadro 14.

Equipamento
Computadores
Microcomputador
pessoal, notebook
Servidores
Impressoras
Projetores
multimídia
Televisores
Televisores

Infraestrutura dos Laboratórios de Informática
Especificação
(Infoway + Windows Vista Business)
(Infoway )

Quantidade
30
150

Lenovo

3

2 processadores: 2.33 GHZ
monocromática A3 duplex, laser
Multifuncional, copiadora laser
Laser A4

2
2
2
4

2200 lumens

14

LCD 42 pol
LCD 50 pol

2
1

60

13.2 BIBLIOTECA
Acervo por área do conhecimento
Área do conhecimento

Quantidade (vol.)

Livros da Bibliografia Básica

Ciências Exatas e da Terra,
Ciências Humanas
e Ciências Econômicas.

368

Livros da Bibliografia
Complementar

Ciências Exatas e da Terra,
Ciências Humanas
e Ciências Econômicas.

219

Periódicos

Ciências Humanas
e Ciências Econômicas.

4

Sistema Audio-Visual

Ciências Humanas
e Ciências Econômicas.

5

Assinaturas Eletrônicas

Ciências Humanas
e Ciências Econômicas.

2

61

