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CH Total: 36 CH Teórica 36 CH Prática 0 
Pré-Requisito - 

 
EMENTA:   Logística. Logística empresarial. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Administração Sistêmica e Sistemas 
de Informação. Administração de materiais. Gestão de estoques. Armazenagem. Codificação. Função compras. Transportes. 
Distribuição. Planejamento de rede logística. 
 
 

CRONOGRAMA 

Conteúdo CH Data Formato 
Avaliação / 

Acompanhamento 

Introdução e apresentação da disciplina 02 18/05 Síncrona 

Avaliação 1 
Origem, Evolução e Conceito de logística 

02 25/05 Síncrona 

02 01/06 Assíncrona 

Processos Logísticos:  
 Introdução 

02 08/06 Síncrona 

02 15/06 Assíncrona 
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 Processos com Ênfase Administrativa 
 Processos com Ênfase Operacional 
 Processos com Ênfase nas Atividades Pós-

venda 

04 19/06 Assíncrona 

Serviço ao Cliente 
 Introdução 
 Marketing e Logística 
 Elementos do Serviço Logístico 
 Elementos Pré-transacionais 
 Elementos Transacionais  
 Elementos Pós-transacionais 

02 22/06 Síncrona 

02 

29/06 Assíncrona 

Avaliação 04 03/07 Assíncrona 

Gestão da Cadeia de Suprimentos 
 Objetivos  
 Conceitos básicos 
 Características de uma Parceria na Cadeia de 

Suprimentos 
 Benefícios da GCS 
 Implementação da GCS  
 A Estrutura de uma Cadeia de Suprimentos 

02 06/07 Síncrona 

Avaliação 2 

02 13/07 Assíncrona 

02 20/07 Síncrona 

02 27/07 Assíncrona 

Estratégias Logísticas 
 Parcerias e Comakership 
 Resposta Rápida ou Quick Response (QR) 
 Resposta Eficiente ao Consumidor (Efficient 

Consumer Response – ECR) 
 Tecnologias Logísticas da Cadeia de 

Suprimentos 

02 03/08 Síncrona 

02 10/08 Assíncrona 

Avaliação 02 17/08 Síncrona 
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CH Total da disciplina 36    

 
 
 
Objetivos de Aprendizagem 
Permitir a compreensão dos princípios essenciais da logística e as oportunidades de implementar sistemas de informação na 
área. 
 
Objetivos Específicos: 

1. Compreender os conceitos essenciais da logística; 
2. Reconhecer tendências e abordagens contemporâneas da logística pertinentes ao contexto acadêmico e organizacional; 
3. Ampliar as competências do profissional de sistemas de informação em relação a compreensão e desenvolvimento de 

sistemas com ênfase nos fundamentos e ferramentas de Logística. 
 
Sistema de Avaliação 
Média simples das Avaliações(A1 + A2) / 2   
 
 
Atribuição de Frequência: 

 Será feita em conformidade com a Resolução 050/2020 Consuni, inciso IV, Art. 5º: Para as atividades pedagógicas 
não presenciais não é obrigatória a frequência do discente.  

 
Metodologia de Ensino-Aprendizagem 
 
As aulas síncronas serão realizadas via ferramentas (tais como Moodle, Teams e/ou Zoom), com apresentação de vídeo 
previamente elaborado ou “ao vivo” pelo professor sobre o conteúdo da aula. A interação com os alunos será via recursos da 
ferramenta utilizada.  
 
A presença nas aulas síncronas será contabilizada através da participação dos acadêmicos através das ferramentas utilizadas 
para as aulas.  
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As aulas assíncronas serão compostas por atividades variadas, disponíveis via ferramenta (Moodle ou Teams), compreendendo 
exercícios, pesquisas bibliográficas e demais atividades relacionadas com os conteúdos das aulas.  
 
Os exercícios e demais atividades referentes às aulas assíncronas, serão entregues via Internet, a partir dos recursos 
disponíveis nas ferramentas utilizadas, dentro dos prazos previstos e servirão para a contabilização da presença dos acadêmicos 
nestas aulas. 
 
Além das atividades síncronas previstas, os acadêmicos poderão agendar atendimento individualizado ou em grupos com o 
professor, via recursos de ferramentas de comunicação. 
 
Os períodos para agendamento de atendimento são: sextas-feiras, das 17h00min às 19 h. Se necessário, poderão ser 
agendados atendimentos em dias e horários diferentes. 
 
O material necessário para o acompanhamento da disciplina será disponibilizado pelo professor via Moodle e/ou Teams. 
Requerimento de Segunda Chamada 
 
A Resolução 050/2020 Consuni, Art. 7º, § 4º dispõe que o discente regularmente matriculado que deixar de comparecer a 
qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo docente, poderá solicitar segunda chamada da avaliação; para tal, deverá enviar 
o Requerimento para Avaliação de 2ª Chamada juntamente com documento comprobatório, se houver, através do seu e-mail 
institucional (CPF@edu.udesc.br) para o Departamento de Sistemas de Informação no e-mail dsi.ceplan@udesc.br, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data de realização da avaliação, sendo aceitos os pedidos devidamente justificados. 
 

Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 
A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Segundo esta 
normativa, O acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo 
professor, poderá solicitar segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu 
representante legal, entregue na Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados a partir da data de realização da avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se 
enquadrem em um das seguintes situações: I - problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, 
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que justifique a ausência; II - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência 
ou documento equivalente; III - manobras ou exercícios militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; IV 
- luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o 
segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o óbito; V - convocação, 
coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em entidades oficiais, devidamente comprovada 
por declaração da autoridade competente; VI - impedimentos gerados por atividades previstas e autorizadas pela Chefia de 
Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica superior, comprovada através de declaração ou documento 
equivalente; VII - direitos outorgados por lei; VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio curso, comprovada 
por declaração da chefia de departamento; IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o Município, o 
Estado ou o País; X – convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente 
assinado e carimbado, contendo CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo 
empregatício, como cópia da carteira de trabalho ou do contrato ou de documento equivalente. Importante: O requerimento 
deverá explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a avaliação. 
 

Bibliografia Básica 
BALTZAN, Paige e PHILLIPS, Amy. Sistemas de Informação - Série a. 1. ed. Amgh Editora, 2012. 384 p. 
 
GOMES, Carlos Francisco Simões; RIBEIRO, Priscilla Cristina Cabral,. Gestão da cadeia de suprimentos: integrada à 
tecnologia da informação. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 361 p. ISBN 9788522114917 (broch.). 
 
LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. 2. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2009 
 
MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da produção e operações. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cengage Learning, 
2008. 
 
Bibliografia Complementar 
CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: criando redes que agregam valor. 2. ed. 
São Paulo: Thomson, 2007. 
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GASNIER, Daniel Georges. Dinâmica dos estoques: guia prático para planejamento, gestão de materiais e logística. São 
Paulo: IMAM, 2002.  
 
KIND, Daniel A. Como reestruturar a estocagem. São Paulo: IMAM, 1998.  
MOURA, Reinaldo A. Atualidades na logística. São Paulo: IMAM, 2003. 
 
MOURA, Reinaldo A; BANZATO, Eduardo. Aplicações práticas de equipamentos de movimentação e armazenagem de 
materiais. São Paulo: IMAM, 1997. 
 
 


