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Formulário de Aprovação de Curso e Autorização da Oferta
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
TÉCNICO SUBSEQUENTE EM LOGÍSTICA
Parte 1 – Identificação
I - DADOS DO CAMPUS PROPONENTE
1. Câmpus

Câmpus Avançado São Lourenço do Oeste
2. Endereço e Telefone do Câmpus

Rodovia SC 480, S/N Distrito de Frederico Wastner CEP 89994-000
São Lourenço do Oeste/SC
Telefone: (49) 3344 - 8495
3. Complemento

Não há
4. Departamento

Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão - DEPE

II – DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DO CURSO
5. Chefe DEPE
Professor Gabriel Mathias Ferrari
Endereço de e-mail: depe.slo@ifsc.edu.br
Telefone: (49) 3344 - 8495
6. Contato
Professor Gabriel Mathias Ferrari
Endereço de e-mail: gabriel.ferrari@ifsc.edu.br
Telefone: (49) 9 9933 - 5151

7. Nome do Coordenador do curso
Gabriel Mathias Ferrari
8. Aprovação no Câmpus
O projeto está acompanhado por documento do Colegiado do Câmpus (Anexo I),
assinado por seu presidente, solicitando a aprovação de oferta do curso.

Parte 2 - PPC
III – DADOS DO CURSO
9. Nome do curso
Técnico Subsequente em Logística
10. Eixo tecnológico
Gestão e Negócios
11. Forma de oferta
( ) Técnico Integrado
(x) Técnico Subsequente
( ) Técnico Concomitante
( ) Técnico Concomitante Unificado
( ) Técnico PRONATEC
( ) Técnico PROEJA
( ) Técnico PROEJA-CERTIFIC
Observação: Se a oferta for em parceria, aprovar o PPC do Técnico no CEPE
regulamente; elaborar o Projeto de Extensão, incluindo o parecer CEPE de
aprovação do Técnico; tramitar junto à PROEX o projeto de extensão com o PPC
do curso e demais documentos necessários para a formalização da parceria.
12. Modalidade
Presencial, com até 20% de atividades não presenciais.
13. Carga Horária do Curso
Carga horária de Aulas: 800 horas
Carga horária de Estágio: 0 horas
Carga horária Total: 800 horas
14. Vagas por Turma
30 vagas
* A oferta de um número de vagas inferior a 40 condiciona-se à restrição de espaço físico na
instituição parceira (CEIM Mundo Colorido), onde o curso ocorrerá.

15. Vagas Totais Anuais
30 vagas
16. Turno de Oferta
( ) Matutino
( ) Vespertino
(x) Noturno
( ) Matutino
( ) Vespertino
( ) Integral
17. Início da Oferta
2018/1
18. Local da Oferta do Curso
Centro de Educação Infantil Municipal Mundo Colorido – CEIM
Rua João Beux Sobrinho, 305, Bairro Perpétuo Socorro – São Lourenço do Oeste/SC
19. Integralização
03 semestres
20. Regime de Matrícula
(

) Matrícula seriada (matrícula por bloco de UC em cada semestre letivo)

( X ) Matrícula por créditos (Matricula por unidade curricular)
21. Periodicidade da Oferta
Anual
22. Forma de Ingresso
( ) Análise Socioeconômica
( x ) Sorteio Público
( ) Prova
23. Requisitos de acesso
Ensino Médio Completo
24. Objetivos do curso
O curso Técnico Subsequente em Logística tem como objetivo desenvolver
competências e habilidades voltadas para atuação profissional na área de Administração
com ênfase em Logística. Aborda os fundamentos da área de Logística, tais como: cadeia
de suprimentos, armazenagem e movimentação, logística reversa, produção e custos,

com uma visão humanística, voltada para a ética, responsabilidade social e ambiental. É
de importância estratégica para as indústrias como também para o comércio.
25. Legislação (profissional e educacional) aplicada ao curso
A educação profissional deve assegurar a formação técnico-científica do aluno,
associada a uma formação humanística integral, de modo a preparar não apenas
recursos humanos para atuar em um mercado competitivo e globalizado, mas também
cidadãos críticos e participantes.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), NR. 9394/96
(artigo 40), “a educação profissional é aquela modalidade a ser desenvolvida em
articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada,
em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho”. Conforme essa mesma lei, o
aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem como o
trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação
profissional.
O curso proposto no presente PPC está previsto na Classificação Brasileira de
Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego (CBO 342), como Técnico em
Transporte (Logística). No CNCT – Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (2016) o curso
apresenta a denominação de Técnico Subsequente em Logística e prevê as seguintes
Ocupações CBO associadas: 391125 - Técnico de planejamento de produção, 342110 Operador de transporte multimodal e 391115 - Controlador de entrada e saída.
Conforme o artigo 26 da resolução NR. 6 do Conselho Nacional de Educação/Câmara
de Educação Básica, de 21 de setembro de 2012, até 20% (vinte por cento) da carga
horária total do curso poderão ser realizadas por meio de atividades pedagógicas não
presenciais.
Todas as diretrizes pedagógicas do curso estão pautadas pelo Regulamento DidáticoPedagógico do Instituto Federal de Santa Catarina, por meio de sua Resolução Nº 41, de
20 de novembro de 2014.
26. Perfil Profissional do Egresso
Ao concluir o curso Técnico Subsequente em Logística, o egresso estará apto a
auxiliar nos serviços de apoio às atividades e rotinas administrativas da área de logística,
das quais pode-se destacar: “Realiza procedimentos de transportes, armazenamento e
distribuição das cadeias de suprimentos. Agenda programa de manutenção de máquinas
e equipamentos. Supervisiona processos de compras, recebimento, movimentação,

expedição e distribuição de materiais e produtos. Presta serviços de atendimento aos
clientes” (CNCT, 2016, p.87).
27. Competências Gerais do Egresso
O Curso Técnico Subsequente em Logística foi elaborado com a perspectiva de
formar profissionais que tenham uma visão sistêmica das operações logísticas e suas
interfaces com as demais áreas da empresa, contextualizado a realidade, as
necessidades e as particularidades regionais com práticas contemporâneas em logística.
Com o desenvolvimento de habilidades e com a utilização de ferramentas gerenciais e
técnicas, o egresso poderá:
- Compreender os diversos setores de funcionamento da área de logística;
- Participar do planejamento logístico da empresa;
- Gerir recursos materiais da área;
- Controlar custos logísticos;
- Planejar atividades de movimentação, expedição e distribuição;
- Executar os processos de abastecimento.
28. Áreas de Atuação do Egresso
Conforme prevê o CNCT (2016, p.87), o Técnico Subsequente em Logística pode
atuar em “Instituições públicas, privadas e do terceiro setor”, envolvendo empresas da
área da indústria, comércio, serviços, agronegócio e organizações sem fins lucrativos. É
um profissional que auxilia no desenvolvimento de ações ligadas ao planejamento,
execução, organização e controle de operações nos processos logísticos da organização,
desenvolvendo competências nas mais diversas áreas, seja em suprimentos, produção,
distribuição e/ou logística reversa e nas relações interpessoais dos agentes nas
organizações.

IV – ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO
29. Matriz Curricular
Componente Curricular

Professor

Titulação

Fundamentos da
Administração

Luiz Alberto Vicari

Matemática Financeira

Marina Geremia

Comunicação Empresarial

Daiane Evangelista
Especialista
Vieira

Mestre
Mestre

Regime
40h - DE
40h - DE
40h - DE

CH
Teórica

CH
Prática

CH
Total

60

60

40

40

40

40

Introdução à Logística e
Legislação

Professor de
Administração*

Sistemas de Informação

Vinícius Dal Bem

Doutor

Gestão de Recursos
Humanos

Andressa Bregalda
Belan

Mestre

Gestão da Produção

Professor de
Administração*

-

Gestão da Cadeia de
Suprimentos

Gabriel Mathias
Ferrari

Mestre

Gestão da Qualidade

Luiz Alberto Vicari

Mestre

Pesquisa Operacional

Marina Geremia

Mestre

Gestão de Custos

Andressa Bregalda
Belan

Mestre

Gestão de Armazenagem e
Movimentação

Professor de
Administração*

-

Logística Reversa e
Sustentabilidade

Gabriel Mathias
Ferrari

Mestre

Empreendedorismo

Andressa Bregalda
Belan

Mestre

Projeto Integrador

Andressa Bregalda
Belan

Mestre

-

40h - DE

60

60

40

40

40

40

60

60

60

60

40h - DE

60

60

40h - DE

60

60

40

40

60

60

60

60

60

60

60

60

40h - DE
40h - DE
40h - DE
40h - DE

40h - DE
40h - DE
40h - DE
40h - DE
40h - DE

Carga Horária Total
*Em processo de contratação

30. Certificações Intermediárias
O curso está dividido em três módulos/semestres (Figura 1), sendo que o educando
pode solicitar certificação final de Técnico em Logística após cumprir todas as unidades
curriculares que compõem o curso em suas 800 horas. Caso o educando desejar, poderá
solicitar certificação intermediária ao concluir as primeiras 280 horas de curso (módulo I),
obtendo o certificado de Assistente Administrativo, e após concluir as 560 horas do curso
(módulo II), obtendo o certificado de Assistente de Planejamento da Produção. Ambas as
certificações estão contempladas pela última versão Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos, do MEC.
Figura 1- Certificações Intermediárias

800

31. Atividade Não-Presencial
Os estudantes desenvolverão atividades não presenciais mediante elaboração de
trabalhos teóricos e práticos, levantamento de dados em empresas, pesquisa bibliográfica
na internet e atividades elaboradas no ambiente virtual. Cada professor das unidades
curriculares será responsável por elaborar o material de apoio e oferecer o suporte às
atividades, limitadas ao máximo de 20% da carga horária de cada unidade curricular.
32. Componentes curriculares
MÓDULO I
Unidade Curricular: Fundamentos da Administração

CH*: 60 Semestre: I

Competências
Compreender os princípios de administração e organização de empresas, com uma visão empreendedora, comprometido com o desenvolvimento da sua região.
Habilidades
Conhecer a organização empresarial;
Compreender as diferentes correntes da administração e as mudanças nas organizações empresariais;
Conhecer o contexto empresarial da região.
Conteúdos
Conceitos de organização e empresa. Contexto em que as empresas operam. Dinâmica Ambiental: Macro e Micro Ambientes. Funções Administrativas: planejamento, organização, direção
e controle. Evolução das Teorias Administrativas. Introdução aos principais conceitos das Teorias Modernas de Administração. Ferramentas administrativas: fluxos, diagramas, organogramas, departamentalização.
Atitudes
Ser assíduo e pontual. Demonstrar interesse e iniciativa nas atividades propostas. Desenvolver
trabalhos em equipe, respeitando as opiniões do colega e expondo as suas. Ter participação
ativa nas aulas.

Metodologia de Abordagem
A metodologia de ensino empregada para ministrar os conteúdos e atividades programáticas
será desenvolvida em sincronia com o contexto do mundo do trabalho, perfil de formação
profissional desejado e interação com as demais unidades curriculares do curso.
Os procedimentos didático-metodológicos básicos propostos são:
• aulas expositivas dialogadas;
• exposição de vídeos;
• exercícios individuais e em grupos sobre as temáticas abordadas em aula;
• seminários;
• visitas técnicas;
• trabalhos de pesquisa.
Bibliografia Básica
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 8 ed. revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à
revolução digital. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2007.
Bibliografia Complementar
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração: uma visão abrangente da moderna administração das organizações. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
HALL, Richard H. Organizações: estruturas, processos e resultados. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2004.
STONER, James A. F. Stoner; FREEMAN, R. Edward. E. Administração. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
(*) CH – Carga horária total da unidade curricular em horas.

Unidade Curricular: Matemática Financeira

CH*: 40 Semestre: I

Competências
Conhecer os princípios fundamentais da matemática financeira.
Habilidades
Realizar cálculos com Juros simples e composto;
Compreender a aplicação de Desconto simples e composto, séries de pagamento, análise de
investimentos e custos.
Conteúdos
Juros simples e composto. Desconto simples e composto. Séries de Pagamento. Análise de
investimentos. Custos.
Atitudes
Ser assíduo e pontual. Demostrar interesse e iniciativa nas atividades propostas. Apresentar
postura crítica e autocrítica. Desenvolver o espírito investigativo por meio de pesquisa. Capacidade de trabalho em equipe.
Metodologia de Abordagem
A metodologia de ensino empregada para ministrar os conteúdos e atividades programáticas
será desenvolvida em sincronia com o contexto do mundo do trabalho, perfil de formação
profissional desejado e interação com as demais unidades curriculares do curso.
Os procedimentos didático-metodológicos básicos propostos são:
• aulas expositivas dialogadas;
• exposição de vídeos;
• exercícios individuais e em grupos sobre as temáticas abordadas em aula;
• seminários;

• visitas técnicas;
• trabalhos de pesquisa.
Bibliografia Básica
IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel; DEGENSZAJN, David. Fundamentos de matemática elementar, 11: matemática comercial, matemática financeira, estatística descritiva. São Paulo:
Atual, 2004.
Bibliografia Complementar
FERREIRA, R. G. Matemática Financeira Aplicada. São Paulo: Atlas, 2014.
OLIVEIRA, G. F. Matemática Financeira Descomplicada. São Paulo: Atlas, 2013.
(*) CH – Carga horária total da unidade curricular em horas.

Unidade Curricular: Comunicação Empresarial

CH*: 40 Semestre: I

Competências
Compreender a língua portuguesa e suas técnicas de comunicação oral e escrita;
Habilidades
Conhecer e diferenciar as variantes linguísticas adequadas a cada contexto de situação real de
comunicação oral e escritas.
Expressar ideias de forma clara empregando técnicas de comunicação apropriadas a cada situação.
Compreender a necessidade de adequação das particularidades dos textos aos diferentes gêneros em que se inserem;
Ler e produzir textos da esfera empresarial, levando em conta os parâmetros de textualidade;
Julgar a necessidade de adequação dos textos à norma padrão e realizar essa adequação.
Conteúdos
Reflexão sobre a produção de textos escritos da esfera do trabalho; textos da esfera profissional x textos da esfera cotidiana; leitura, variantes linguísticas, produção textual e análise linguística de e-mail empresarial, ofício/memorando, currículo e relatório; referenciação e progressão referencial (uso de pronomes); itens de ortografia e reforma ortográfica – acentuação
e hífen; regência e crase; concordância verbal e nominal (questões de maior relevância na esfera do trabalho); coerência textual e coesão textual– uso de articuladores textuais.
Atitudes
Ser assíduo e pontual. Demostrar interesse e iniciativa nas atividades propostas. Desenvolver
trabalhos em equipe, respeitando as opiniões dos colegas e expondo as suas. Ter participação
ativa nas aulas. Postura profissional.
Metodologia de Abordagem:
A metodologia de ensino empregada para ministrar os conteúdos e atividades programáticas
será desenvolvida em sincronia com o contexto do mundo do trabalho, perfil de formação
profissional desejado e interação com as demais unidades curriculares do curso.
Os procedimentos didático-metodológicos básicos propostos são:
• aulas expositivas dialogadas;
• exposição de vídeos;
• exercícios individuais e em grupos sobre as temáticas abordadas em aula;
• seminários;
• visitas técnicas;
• trabalhos de pesquisa.
Bibliografia Básica:
HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Manoel de Mello. Dicionário
Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.
ZANOTTO, Normelio. Correspondência e redação técnica. 2. ed. Caxias do Sul: EDUCS,
2009.

Bibliografia Complementar:
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. 5
ed. São Paulo: Global, 2010.
LIMA, C. H. R. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio,
2010.
TUFANO, D. Guia Prático da Nova Ortografia. 2 ed. São Paulo: Melhoramentos, 2009.
TERRA, Ernani; DE NICOLA, José. Português: de olho no mundo do trabalho. São Paulo:
Scipione, 2004.
(*) CH – Carga horária total da unidade curricular em horas.

Unidade Curricular: Introdução à Logística e Legislação

CH*: 60

Semestre: I

Competências
Compreender o papel do Técnico Subsequente em Logística nas empresas, nível de serviço, a
cadeia de suprimentos, processo logístico, processamento de pedidos, conceitos de gestão de
transporte e conceitos de gestão de estoque.
Desenvolver o conhecimento jurídico do setor de logística, os aspectos legais que envolvem as
relações internas e também com o mercado.
Habilidades
Conhecer a origem, evolução histórica, papel da Logística na empresa, atividades logísticas,
função e interdependência com as demais áreas da empresa;
Familiarizar-se com a origem, os conceitos principais e iniciais logísticos, as atividades logísticas, funcionamento e abrangência, as tecnologias aplicadas no ramo e o papel da logística
como parte da cadeia de suprimentos;
Identificar exigências para o alcance da eficácia logística em serviços e produção, a importância
no contexto econômico e empresarial, os processos burocráticos, os custos advindos das operações logísticas e as tendências atuais.
Identificar os principais impostos e tributos e sua aplicação nas operações logísticas;
Cumprir exigências legais e tributárias no preenchimento dos documentos fiscais;
Identificar os aspectos da legislação tributária que se apliquem sobre: operador logístico, armazém geral, centro de distribuição e depósito fechado.
Conteúdos
Histórico e evolução logística. Sistemas logísticos. Cadeia de abastecimento. Logística integrada. Princípios de logística de entrada, de compras, de logística de apoio à produção, armazenagem, gerenciamento de estoques, distribuição física, transportes e logística reversa.
Direito Tributário. Conceito Jurídico de Tributo. Competência tributária. Lei Tributária: incidência, base de cálculo e alíquota. Legislação aduaneira de importação e exportação.
Atitudes
Ser assíduo e pontual. Demostrar interesse e iniciativa nas atividades propostas. Ter participação ativa nas aulas. Responsabilidade. Comprometimento. Desenvolver o espírito investigativo
por meio de pesquisa. Capacidade de trabalho em equipe. Postura profissional.
Metodologia de Abordagem
A metodologia de ensino empregada para ministrar os conteúdos e atividades programáticas
será desenvolvida em sincronia com o contexto do mundo do trabalho, perfil de formação
profissional desejado e interação com as demais unidades curriculares do curso.
Os procedimentos didático-metodológicos básicos propostos são:
• aulas expositivas dialogadas;
• exposição de vídeos;
• exercícios individuais e em grupos sobre as temáticas abordadas em aula;
• seminários;
• visitas técnicas;

• trabalhos de pesquisa.

Bibliografia Básica:
BALLOU, R. Logística empresarial. São Paulo: Atlas, 2002.
POZZO, Hamilton. Administração de materiais e patrimoniais: Uma abordagem logística.
São Paulo: Atlas, 2001.
FABRETTI. Láudio Camargo. Direito Tributário Aplicado: Impostos e Contribuições das
Empresas. 2ªed. São Paulo: Atlas, 2009.

Bibliografia Complementar:
SOUSA, José Meireles de. Gestão do Comércio Exterior: Exportação/importação - Série
Comercio Exterior. Vol. 4. São Paulo: Saraiva, 2010.
VASQUEZ, José Lopes. Comércio Exterior Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2009.
ALVARENGA, A. C.; NOVAES, A. G. N. Logística aplicada: suprimento e distribuição física.
São Paulo: Edgard Blücher Ltda., 2000.
BOWERSOX, Donald J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2001.
(*) CH – Carga horária total da unidade curricular em horas.

Unidade Curricular: Sistemas de Informação

CH*:40

Semestre: I

Competências
Conhecer processadores de planilhas de cálculos e softwares de apresentação. Identificar
programas de uso específico. Conhecer os conceitos de internet e suas ferramentas.
Habilidades
Utilizar sistemas informatizados;
Manipular sistemas de informações gerenciais, assim como os dados obtidos e selecionar as
informações mais adequadas para o sistema logístico;
Utilizar ferramentas que possibilitem ganho de produtividade e trabalho colaborativo com outros usuários.
Conteúdos
Tecnologia da informação: Sistemas de informação e Internet. EDI (Intercâmbio Eletrônico de
Dados), Sistemas Interfuncionais. Sistemas de apoio gerencial. Operações. Normas Técnicas
e de Segurança.
Atitudes
Ser assíduo e pontual. Demostrar interesse e iniciativa nas atividades propostas. Responsabilidade. Proatividade. Comprometimento. Respeito e solidariedade. Desenvolver o espírito investigativo por meio de pesquisa. Capacidade de trabalho em equipe. Postura profissional.
Metodologia de Abordagem
A metodologia de ensino empregada para ministrar os conteúdos e atividades programáticas
será desenvolvida em sincronia com o contexto do mundo do trabalho, perfil de formação
profissional desejado e interação com as demais unidades curriculares do curso.
Os procedimentos didático-metodológicos básicos propostos são:
• aulas expositivas dialogadas;
• exposição de vídeos;
• exercícios individuais e em grupos sobre as temáticas abordadas em aula;
• seminários;
• visitas técnicas;
• trabalhos de pesquisa.
Bibliografia Básica:
MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Isabel N. G. Estudo dirigido de informática

básica. 7. ed. São Paulo:Érica, 2007.
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
Bibliografia Complementar:
FARAH, Osvaldo Elias; CAVALCANTI, Marly; MARCONDES, Luciana Passos (Org.). Empreendedorismo estratégico: criação e gestão de pequenas empresas. São Paulo: Cengage Learning, 2008.
AKABANE, Getulio K. Gestão estratégica da tecnologia da informação: conceitos, metodologias, planejamento e avaliações. São Paulo: Atlas, 2012.
(*) CH – Carga horária total da unidade curricular em horas.

Unidade Curricular: Gestão de Recursos Humanos

CH*:40

Semestre: I

Competências
Compreender as diretrizes dos planejamentos estratégico, gerencial e operacional da organização que envolvem a área de pessoal.
Habilidades
Executar, controlar e avaliar os procedimentos das áreas de pessoal;
Conhecer os conceitos básicos de: Planejamento, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal;
Compreender as rotinas de: Recrutamento e Seleção; Remuneração; Cargos, Salários e Benefícios; Demissão;
Trabalhar em equipe;
Preocupar-se em buscar atualização constantemente por meio de estudos e pesquisas, propondo inovações.
Conteúdos
Cargos e Classificação Brasileira de Ocupações (CBO);Recrutamento, seleção e demissão de
pessoal; Remuneração, cargos, salários e benefícios – folha de pagamento; Absenteísmo e rotatividade; Programas de capacitação de pessoal.
Atitudes
Ser assíduo e pontual. Demostrar interesse e iniciativa nas atividades propostas. Ter participação ativa nas aulas. Desenvolver trabalhos em equipe, respeitando as opiniões dos colegas e
expondo as suas. Respeito e solidariedade. Capacidade de trabalho em equipe. Postura profissional.
Metodologia de Abordagem
A metodologia de ensino empregada para ministrar os conteúdos e atividades programáticas
será desenvolvida em sincronia com o contexto do mundo do trabalho, perfil de formação
profissional desejado e interação com as demais unidades curriculares do curso.
Os procedimentos didático-metodológicos básicos propostos são:
• aulas expositivas dialogadas;
• exposição de vídeos;
• exercícios individuais e em grupos sobre as temáticas abordadas em aula;
• seminários;
• visitas técnicas;
• trabalhos de pesquisa.
Bibliografia Básica:
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 3ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
Rubens da Costa Santos (Org.). Manual de gestão empresarial: Conceitos e aplicações nas
empresas brasileira. São Paulo: Atlas, 2007.

Bibliografia Complementar:
LEME, Rogério. Aplicação de Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2008.
GOLEMAN, Daniel. Modernas práticas na gestão de pessoas. Rio de Janeiro: Câmpus,
2008.
DAVEL, Eduardo; VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas e subjetividade. São
Paulo: Atlas, 2008.
(*) CH – Carga horária total da unidade curricular em horas.

MÓDULO II
Unidade Curricular: Gestão da Produção

CH*:60

Semestre: II

Competências
Executar, controlar e avaliar os procedimentos da área de gestão da produção.
Habilidades
Entender a evolução da administração da produção;
Conhecer os conceitos e princípios da administração da produção.
Conteúdos
Estudo dos tipos e sistemas de operações da produção; Análise do papel da produção; Estudo
dos objetivos de desempenho da produção e priorização destes objetivos; Desenvolvimento de
projetos em gestão da produção; Planejamento e controle da produção e Propostas de melhorias do sistema produtivo. Avaliação de desempenho na produção.
Atitudes
Ser assíduo e pontual. Demostrar interesse e iniciativa nas atividades propostas. Ter participação ativa nas aulas. Responsabilidade. Comprometimento. Desenvolver o espírito investigativo
por meio de pesquisa. Capacidade de trabalho em equipe. Postura profissional.
Metodologia de Abordagem
A metodologia de ensino empregada para ministrar os conteúdos e atividades programáticas
será desenvolvida em sincronia com o contexto do mundo do trabalho, perfil de formação
profissional desejado e interação com as demais unidades curriculares do curso.
Os procedimentos didático-metodológicos básicos propostos são:
• aulas expositivas dialogadas;
• exposição de vídeos;
• exercícios individuais e em grupos sobre as temáticas abordadas em aula;
• seminários;
• visitas técnicas;
• trabalhos de pesquisa.
Bibliografia Básica:
KRAJEWSKI, Lee J.; RITSMAN, Larry P.; MALHOTRA, Manoj K. Administração de produção e operações. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2009.
SLACK, Nigel; CHAMBERS,
Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção.
3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
DAVIS, Mark M.; Aquilano, Nicholas J.; Chase, Richard B. Fundamentos da Administração
da Produção. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
Bibliografia Complementar:
MARTINS, Petrônio Garcia; LAUGENI, Fernando P. Administração da Produção. 2 ed. São
Paulo: Saraiva, 2005.
MOREIRA, Daniel. Administração da produção e operações. São Paulo: Saraiva, 2012.

(*) CH – Carga horária total da unidade curricular em horas.

Unidade Curricular: Gestão da Cadeia de Suprimentos

CH*: 60 Semestre: II

Competências
Compreender e identificar os principais fluxos que compõem o gerenciamento da cadeia de
suprimentos.
Habilidades:
Analisar operações, negociações e processos envolvidos na gestão da cadeia de suprimentos;
Coletar informações necessárias e atualizadas sobre as características produtivas, técnicas,
tecnológicas e econômicas de fornecedores de produtos e serviços;
Caracterizar resultados das estratégias de compras, vendas, produção e distribuição com a
cadeia de suprimentos;
Acompanhar o desempenho do ciclo da cadeia com foco no cliente.
Conteúdos
Conceito de cadeia de suprimentos. Integração na cadeia de suprimentos. Colaboração, cooperação, redes e terceirização em logística. Processos e Modalidades de compras. Pesquisa e
planejamento de compras. Seleção de fornecedores. Lote econômico de compras. Conceituação e definições de cadeias de suprimentos. Planejamento Logístico. Planejamento de demanda. Planejamento de materiais. Cadastro de materiais. Gestão de estoques. Inventário.
Recebimento de materiais
Atitudes
Ser assíduo e pontual. Demostrar interesse e iniciativa nas atividades propostas. Ter participação ativa nas aulas. Responsabilidade. Comprometimento. Desenvolver o espírito investigativo
por meio de pesquisa. Capacidade de trabalho em equipe. Postura profissional.

Metodologia de Abordagem
A metodologia de ensino empregada para ministrar os conteúdos e atividades programáticas
será desenvolvida em sincronia com o contexto do mundo do trabalho, perfil de formação
profissional desejado e interação com as demais unidades curriculares do curso.
Os procedimentos didático-metodológicos básicos propostos são:
• aulas expositivas dialogadas;
• exposição de vídeos;
• exercícios individuais e em grupos sobre as temáticas abordadas em aula;
• seminários;
• visitas técnicas;
• trabalhos de pesquisa.
Bibliografia Básica:
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: planejamento, organização
e logistica empresarial. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
KRAJEWSKI, Lee J.; RITSMAN, Larry P.; MALHOTRA, Manoj K. Administração de produção e operações. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2009.
Bibliografia Complementar:
BOWERSOX, Donald J. Logística Empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimentos. São Paulo: Atlas, 2001.
BALLOU, R. Logística empresarial. São Paulo: Atlas, 2002.
(*) CH – Carga horária total da unidade curricular em horas.

Unidade Curricular: Gestão da Qualidade

CH*:60

Semestre: II

Competências
Conhecer as principais técnicas e ferramentas para planejar, controlar e melhorar a qualidade.
Habilidades
Compreender os conceitos e princípios da gestão da qualidade;
Conhecer as ferramentas utilizadas na gestão da qualidade.
Conteúdos
Evolução do conceito qualidade. O processo de melhoria contínua. Ferramentas de gestão da
qualidade - Ferramentas estatísticas para a gestão da qualidade. Sistemas integrados de gestão. Normas de sistemas certificáveis (ISO 9000, 14000, 18000 e 26000). Normas da qualidade. Critérios de excelência de gestão. Gestão para a exce-lência do desempenho e o aumento
da competitividade. Planejamento do processo de qualidade. Estratégias de implementação.
Atitudes
Ser assíduo e pontual. Demostrar interesse e iniciativa nas atividades propostas. Ter participação ativa nas aulas. Responsabilidade. Comprometimento. Desenvolver o espírito investigativo
por meio de pesquisa. Capacidade de trabalho em equipe. Postura profissional.

Metodologia de Abordagem
A metodologia de ensino empregada para ministrar os conteúdos e atividades programáticas
será desenvolvida em sincronia com o contexto do mundo do trabalho, perfil de formação
profissional desejado e interação com as demais unidades curriculares do curso.
Os procedimentos didático-metodológicos básicos propostos são:
• aulas expositivas dialogadas;
• exposição de vídeos;
• exercícios individuais e em grupos sobre as temáticas abordadas em aula;
• seminários;
• visitas técnicas;
• trabalhos de pesquisa.
Bibliografia Básica:
LOBO, R. N. Gestão da Qualidade. São Paulo: Érica, 2011.
ARAUJO, Luis César G. de. Organização, sistemas e métodos: e as tecnologias de gestão
organizacional. São Paulo: Atlas, 2011.
CAMPOS, Vicente Falconi. TQC: controle de qualidade total. São Paulo: INDG, 2004.
Bibliografia Complementar:
LAPA, Reginaldo Pedreira; BARROS FILHO, Antônio M.; ALVES, José F. 5S: praticando os
cinco sensos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2009.
PALADINI, E. P. Gestão da qualidade – Teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2011.
(*) CH – Carga horária total da unidade curricular em horas.

Unidade Curricular: Pesquisa Operacional

CH*:60

Semestre: II

Competências
Desenvolver a capacidade de formular, estruturar e solucionar modelos matemáticos como instrumentos auxiliares no processo de tomada de decisão, relacionado ao planejamento e gestão dos sistemas produtivos.

Habilidades
Dominar os fundamentos matemáticos básicos e estatísticos para o desenvolvimento profissional do tecnólogo em logística;
O objetivo da disciplina é dar ao aluno noções básicas de algumas técnicas de Pesquisa Operacional, de modo a permitir formular modelos, aplicar algoritmos e interpretar os resultados obtidos;
Permitir que o aluno conheça as características básicas das principais técnicas de Pesquisa
Operacional, tais como, Programação Linear e Simulação;
Orientar o aluno a identificar os problemas aos quais essas técnicas podem ser aplicadas;
Orientar o aluno a modelar e resolver problemas reais de pequena e média complexidade;
Proporcionar oportunidade para o uso de pacotes computacionais para a resolução de problemas diversos.
Conteúdos
Introdução à Estatística: Conceito, histórico e as fases do trabalho estatístico; Organização e
Apresentação de Dados: Tabelas, gráficos, distribuição de frequência; Medidas de Posição ou
Tendência Central: Média, Moda e Mediana; Medidas de Dispersão: Variância e Desvio padrão; Pesquisa Operacional: Histórico, Objetivos, Metodologia, Processo de modelagem,
Áreas de aplicação; Programação Linear: Seus problemas, Abordagem Geométrica, Método
Gráfico e Tipologia de Problemas; Método Simplex: Fundamentos do Método Simplex, Noção
de algoritmo, Condições de Otimalidade; Problemas de Transportes: Solução Inicial, Método
do Canto Noroeste, Método de Vogel, Degenerescência; Problema de Atribuição: Problema de
Atribuição, Algoritmo de Atribuição e Casos Especiais do Problema de Atribuição.
Atitudes
Ser assíduo e pontual. Demostrar interesse e iniciativa nas atividades propostas. Ter participação ativa nas aulas. Responsabilidade. Comprometimento. Desenvolver o espírito investigativo
por meio de pesquisa. Capacidade de trabalho em equipe.
Metodologia de Abordagem
A metodologia de ensino empregada para ministrar os conteúdos e atividades programáticas
será desenvolvida em sincronia com o contexto do mundo do trabalho, perfil de formação
profissional desejado e interação com as demais unidades curriculares do curso.
Os procedimentos didático-metodológicos básicos propostos são:
• aulas expositivas dialogadas;
• exposição de vídeos;
• exercícios individuais e em grupos sobre as temáticas abordadas em aula;
• seminários;
• visitas técnicas;
• trabalhos de pesquisa.
Bibliografia Básica:
IEZZI, G. Fundamentos de matemática elementar. São Paulo: ATUAL, 2013.
SPIEGEL, M.R. Estatística. 3 ed. São Paulo: Pearson Makroon Books, 1994.
CAIXETA FILHO, José Vicente. Pesquisa operacional: técnicas de otimização aplicadas a sistemas agroindustriais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2004.
MOREIRA, Daniel Augusto. Pesquisa operacional: curso introdutório. São Paulo: Thompson
Pioneira, 2007.
Bibliografia Complementar:
MORETIN,L.G. Estatística Básica: inferência, Volume 2. São Paulo: Pearson Makroon Books,
2000.
ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução a pesquisa operacional: métodos e modelos
para análise de decisões. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
(*) CH – Carga horária total da unidade curricular em horas.

Unidade Curricular: Gestão de Custos

CH*:40

Semestre: II

Competências
Utilizar soluções para redução de custos logísticos.
Habilidades
Aplicar os conceitos e princípios de custos na logística;
Identificar custos no processo logístico;
Organizar processo de informação e classificação dos dados referentes a custos logísticos;
Classificar informações de custos para subsidiar tomada de decisões;
Identificar os métodos de custeio de acordo com as políticas organizacionais;
Controlar receitas e gastos e identificar os indicadores de desempenho da logística.
Conteúdos
Gestão de Custos; Componentes Estruturais de Custos. Custo do capital e custos financeiros.
Formação do preço de venda. Ponto de equilíbrio operacional. Margem de Segurança. Margem de Competitividade. Custos associados aos processos logísticos.
Atitudes
Ser assíduo e pontual. Demostrar interesse e iniciativa nas atividades propostas. Ter participação ativa nas aulas. Responsabilidade. Comprometimento. Desenvolver o espírito investigativo
por meio de pesquisa. Capacidade de trabalho em equipe.
Metodologia de Abordagem
A metodologia de ensino empregada para ministrar os conteúdos e atividades programáticas
será desenvolvida em sincronia com o contexto do mundo do trabalho, perfil de formação
profissional desejado e interação com as demais unidades curriculares do curso.
Os procedimentos didático-metodológicos básicos propostos são:
• aulas expositivas dialogadas;
• exposição de vídeos;
• exercícios individuais e em grupos sobre as temáticas abordadas em aula;
• seminários;
• visitas técnicas;
• trabalhos de pesquisa.
Bibliografia Básica:
DALVIO, José Bertó. BEULKE, Rolando. Gestão de custos. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
PRAZERES, Hélvio Tadeu Cury. Gestão de empresas, volume 2: como obter lucro em ambientes competitivos. Viçosa: Aprenda Fácil, 2007.
SILVA, Moacyr de Lima e. Custos. São Paulo: Érica, 2010.
Bibliografia Complementar:
PEREZ JR, José Hernandez et. al. Gestão estratégica de custos. 3 ed. São Paulo: Atlas,
2003.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2006.
(*) CH – Carga horária total da unidade curricular em horas.

MÓDULO III
Unidade Curricular: Gestão de Armazenagem e Movimentação

CH*:60 Semestre: III

Competências
Compreender o processo de gestão de Armazenagem e movimentação.
Habilidades
Aplicar técnicas de manuseio de materiais e estocagem objetivando o gerenciamento dos re-

cursos de armazenagem;
Executar o procedimento de pedidos;
Conhecer princípios e métodos de previsão de demanda de estoques;
Correlacionar os fundamentos de movimentação de estoque. Aplicar os de movimentação de
materiais nas organizações;
Conhecer a infraestrutura dos sistemas de transporte da região e do país. Selecionar o modal
de transporte para o atendimento dos usuários de acordo com as especificidades da carga.
Conteúdos
Conceitos de Armazenagem; Tipos de Armazéns; Classificação, Padronização e Normalização
de Materiais. Classificação de estoques. Classificação ABC. Sistemas de Gestão de Estoques.
Noções básicas de almoxarifado.
Logística de distribuição; Sistemas e modais de transporte: características, vantagens e desvantagens. Transporte Multimodal e Intermodal. Panorama do transporte de cargas no Brasil e
na Região.
Atitudes
Ser assíduo e pontual. Demostrar interesse e iniciativa nas atividades propostas. Ter participação ativa nas aulas. Comprometimento. Apresentar postura crítica e autocrítica. Capacidade
de trabalho em equipe.
Metodologia de Abordagem
A metodologia de ensino empregada para ministrar os conteúdos e atividades programáticas
será desenvolvida em sincronia com o contexto do mundo do trabalho, perfil de formação
profissional desejado e interação com as demais unidades curriculares do curso.
Os procedimentos didático-metodológicos básicos propostos são:
• aulas expositivas dialogadas;
• exposição de vídeos;
• exercícios individuais e em grupos sobre as temáticas abordadas em aula;
• seminários;
• visitas técnicas;
• trabalhos de pesquisa.
Bibliografia Básica:
KRAJEWSKI, Lee J.; RITSMAN, Larry P.; MALHOTRA, Manoj K. Administração de produção e operações. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2009.
Bibliografia Complementar
DIAS, Marco Aurélio P. Administração de Materiais: Uma Abordagem Logística. São Paulo:
Atlas, 2010.
MOURA, Cassia E. de. Gestão de estoques e monitoramento na cadeia. São Paulo: Ciência
Moderna, 2004.
(*) CH – Carga horária total da unidade curricular em horas.

Unidade Curricular: Logística Reversa e Sustentabilidade

CH*:60

Semestre: III

Competências
Conhecer e estabelecer normas para o fluxo reverso de embalagens, produtos e recicláveis,
compreendendo seu impacto estratégico, econômico, ecológico e legal na logística reversa de
pós-consumo e pós-venda.
Elaborar, desenvolver e analisar projetos ambientais empreendedores e sustentáveis voltados
à logística.
Habilidades
Utilizar objetivos estratégicos, econômicos, ecológicos e legais na logística reversa de pós-

consumo e pós-venda;
Compreender a importância social do processo de Logística Reversa.
Conhecer os fundamentos e princípios da sustentabilidade e de responsabilidade social em organizações.
Agir segundo a legislação de gestão social e ambiental para promoção da sustentabilidade.
Conteúdos
Canais de distribuição reversos e suas tipologias. Características do processo reverso da Logística. Objetivo econômico, ecológico e legal na logística reversa de pós-consumo. Objetivos
estratégicos da logística reversa de pós-venda.
Gestão social e ambiental. Políticas ambientais e sociais nas organizações. Desenvolvimento
sustentável e crescimento econômico.
Definição, classificação, planejamento e implantação de sistemas de gestão ambiental na área
de logística.
Atitudes
Ser assíduo e pontual. Demostrar interesse e iniciativa nas atividades propostas. Ter participação ativa nas aulas. Comprometimento. Apresentar postura crítica e autocrítica. Capacidade
de trabalho em equipe.

Metodologia de Abordagem
A metodologia de ensino empregada para ministrar os conteúdos e atividades programáticas
será desenvolvida em sincronia com o contexto do mundo do trabalho, perfil de formação
profissional desejado e interação com as demais unidades curriculares do curso.
Os procedimentos didático-metodológicos básicos propostos são:
• aulas expositivas dialogadas;
• exposição de vídeos;
• exercícios individuais e em grupos sobre as temáticas abordadas em aula;
• seminários;
• visitas técnicas;
• trabalhos de pesquisa.
Bibliografia Básica:
LEITE, Paulo Roberto. Logística Reversa, Meio Ambiente e Competitividade. São Paulo:
Princetine Hall, 2003.
SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. ISO 14001 sistemas de gestão ambiental: implantação
objetiva e econômica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
PHILIPPI JR., Arlindo; BRUNA, Gilda Collet; ROMERO, Marcelo de Andrade. Curso de Gestão
Ambiental. Barueri: Manole, 2004.
Bibliografia Complementar:
BARBIERI, J. C.; DIAS, M. Logística Reversa como instrumento de programas de produção e consumo sustentáveis. Revista Tecnologística, ano VI, n. 77. São Paulo, 2002.
LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: categorias e práticas empresariais em programas
implementados no Brasil – um ensaio de categorização. Brasília: Congresso ENANPAD, 2005.
DONARE, Denis. Gestão ambiental nas empresas. São Paulo: Atlas, 1995.
(*) CH – Carga horária total da unidade curricular em horas.

Unidade Curricular: Empreendedorismo

CH*:60

Semestre: III

Competências
Compreender a gestão, utilizando modelos e técnicas de projetos e empreendedorismo, assumindo ação empreendedora, de pesquisa e inovação, com ética e responsabilidade social e
ambiental. Conhecer a aplicação de técnicas de gestão de empresas de logística.

Habilidades
Apurar a viabilidade de investimentos; aplicar modelos de ferramentas de gestão;
Aplicar técnicas de gestão de projetos;
Realizar pesquisas de demanda em logística;
Elaborar pesquisas de mercado para a área de logística;
Aplicar técnicas do composto de marketing: produto, preço, praça, promoção;
Elaborar planos de negócios para a área de logística.
Conteúdos
Empreendedorismo: conceito, desenvolvendo o perfil empreendedor. Geração de ideias, oportunidades e negócio. Avaliação da viabilidade da oportunidade. Ferramentas de análise de
oportunidades e viabilidade econômica de negócio. Ferramentas para organização, administração, controle e avaliação de negócio. Verificação de riscos na área. Plano de negócios: conceito, estrutura, implementação.
Atitudes
Ser assíduo e pontual. Demostrar interesse e iniciativa nas atividades propostas. Desenvolver
trabalhos em equipe, respeitando as opiniões dos colegas e expondo as suas. Ter participação
ativa nas aulas. Responsabilidade. Visão sistêmica.
Metodologia de Abordagem
A metodologia de ensino empregada para ministrar os conteúdos e atividades programáticas
será desenvolvida em sincronia com o contexto do mundo do trabalho, perfil de formação
profissional desejado e interação com as demais unidades curriculares do curso.
Os procedimentos didático-metodológicos básicos propostos são:
• aulas expositivas dialogadas;
• exposição de vídeos;
• exercícios individuais e em grupos sobre as temáticas abordadas em aula;
• seminários;
• visitas técnicas;
• trabalhos de pesquisa.
Bibliografia Básica
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 3.ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2008.
DORNELAS, J. C. A. Plano de Negócios: seu guia definitivo: Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
MAXIMIANO, A. C. A. Administração para empreendedores. 2 ed. São Paulo: Pearson,
2011.
Bibliografia Complementar
ABRANTES, J. Associativismo e Cooperativismo. Rio de Janeiro: Interciência, 2005.
CECCONELLO, A. R. A construção do plano de negócio. São Paulo: Saraiva, 2008.
CERBASI, G. Finanças para empreendedores e profissionais não financeiros. São Paulo:
Saraiva, 2007.
FERREIRA, M. P. Ser empreendedor. São Paulo: Saraiva, 2010.
(*) CH – Carga horária total da unidade curricular em horas.

Unidade Curricular: Projeto Integrador

CH*:60

Semestre:III

Competências
Desenvolver a visão crítica e sistêmica de processos, a criatividade, a busca de novas
alternativas, o empreendedorismo, a gestão, o planejamento e a capacidade para o
autoconhecimento.

Habilidades
Identificar e aplicar as técnicas e os conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso na prática profissional;
Realizar pesquisas na área de Logística;
Identificar problemas logísticos.
Conteúdos
Plano de Trabalho; Criatividade e Inovação; Identificação e mensuração de um problema; Escolha do objetivo; Relação entre o problema e o objetivo; Ferramentas que podem ser utilizadas na solução dos problemas; Metodologia da apresentação do trabalho; Apresentação do
resultado.
Atitudes
Identificar e aplicar as técnicas e os conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso na prática profissional. Responsabilidade. Proatividade. Comprometimento. Respeito e solidariedade.
Apresentar postura crítica e autocrítica. Capacidade de trabalho em equipe. Postura profissional.
Metodologia de Abordagem
A metodologia de ensino empregada para ministrar os conteúdos e atividades programáticas
será desenvolvida em sincronia com o contexto do mundo do trabalho, perfil de formação
profissional desejado e interação com as demais unidades curriculares do curso.
Os procedimentos didático-metodológicos básicos propostos são:
• aulas expositivas dialogadas;
• exposição de vídeos;
• exercícios individuais e em grupos sobre as temáticas abordadas em aula;
• seminários;
• visitas técnicas;
• trabalhos de pesquisa.
Bibliografia Básica:
BRASIL. Manual de orientações gerais sobre inovação. Ministério das Relações Exteriores,
2011.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010.
Bibliografia Complementar:
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo:
ATLAS, 2010.
(*) CH – Carga horária total da unidade curricular em horas.

33. Estágio curricular supervisionado
Não há Estágio Curricular Obrigatório. Quando houver estrutura disponível no campus, o aluno poderá optar por realizar estágio extracurricular, atividade de caráter opcional, sem exigência curricular, tendo como um de seus principais objetivos que o discente
estabeleça uma interação entre a teoria e a prática, vivenciada em situações reais do cotidiano do trabalho. Além disso, oportunizar uma aproximação entre a escola e o mundo
do trabalho, possibilitando constantes avaliações do currículo, indicando possíveis novas
trajetórias ou estratégias pedagógicas a serem adotadas nos cursos oferecidos. O estágio
profissionalizante nos cursos técnicos de nível médio, ainda que não obrigatório, objetiva

também: a) possibilitar a aplicação prática dos conhecimentos e suprir possíveis deficiências; b) oportunizar para os alunos uma real integração com o meio profissional, gerando
mais segurança; c) adquirir atitudes profissionais como responsabilidade, postura ética,
dinamismo, criatividade e espírito colaborativo, voltados para o pleno desenvolvimento do
aluno enquanto profissional.

V – METODOLOGIA E AVALIAÇÃO
34. Avaliação da aprendizagem
A avaliação do processo de ensino e aprendizagem será realizada de forma contínua
e está baseada em competências. A avaliação da competência considera a capacidade
do educando articular conhecimentos, habilidades e atitudes; tem caráter diagnóstico e
formativo permitindo que a recuperação aconteça durante o processo de ensino/aprendizagem. Suas funções primordiais são evidenciar o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à constituição de competências. Também serve para que o professor tenha subsídios que sustentem tomadas
de decisões sobre o encaminhamento dos processos de ensino e aprendizagem e a
progressão dos alunos e sobre seu próprio papel no fazer educativo.
Conforme o Capítulo VII do Regulamento Didático Pedagógico (RDP), os instrumentos de avaliação serão diversificados e deverão constar no plano de ensino do componente curricular, estimulando o aluno à: pesquisa, reflexão, iniciativa, criatividade, laboralidade e cidadania. As avaliações podem constar de:
I - Observação diária dos alunos pelos professores, em suas diversas atividades;
II - trabalhos de pesquisa individual ou coletiva;
III - Testes e provas escritos, com ou sem consulta;
IV - Entrevistas e arguições;
V - Resoluções de exercícios;
VI - Planejamento ou execução de experimentos ou projetos;
VII - Relatórios referentes aos trabalhos, experimentos ou visitas técnicas;
VIII - atividades práticas referentes àquela formação;
IX - Realização de eventos ou atividades abertas à comunidade;
X - Autoavaliação descritiva e avaliação pelos colegas da classe;
XI - Demais instrumentos que a prática pedagógica indicar.
As avaliações serão registradas no diário de classe, sendo analisadas conjuntamente com os alunos e devolvidas aos mesmos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias letivos

após sua aplicação.
O aluno terá nova oportunidade de prestar atividades de avaliação não realizadas
por motivo de doença ou por falecimento de familiares, convocação do judiciário e do
serviço militar, desde que encaminhe, em até 2 (dois) dias letivos contados do final do
afastamento, um requerimento à Coordenadoria de Curso, com os documentos comprobatórios do impedimento. O requerimento deverá indicar a data e o horário das atividades de avaliação não realizadas, o componente curricular e o nome do seu professor.
Para comprovação de ausência por motivo de saúde, somente será aceito o atestado médico ou o odontológico.
A recuperação de estudos, a que todos os alunos têm direito, compreenderá a realização de novas atividades pedagógicas no decorrer do período letivo, que possam promover a aprendizagem. As novas das atividades ocorrerão, preferencialmente, no horário regular de aula, podendo ser criadas estratégias alternativas que atendam necessidades específicas, tais como atividades sistemáticas em horário de atendimento paralelo
e estudos dirigidos.
Ao final dos estudos de recuperação, o aluno será submetido à nova avaliação, cujo
resultado será registrado pelo professor, prevalecendo o maior valor entre o obtido na
avaliação realizada antes da recuperação e o obtido na avaliação após a recuperação.
O controle da frequência às aulas será de responsabilidade do professor de cada
componente curricular, sob a supervisão da Coordenadoria de Curso. Será obrigatória a
frequência das atividades correspondentes a cada componente curricular, ficando nela
reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento)
dessas atividades.
Cabe ao aluno acompanhar a sua frequência às aulas. Cabe ao conselho de classe
a deliberação sobre excesso de faltas, considerando os motivos devidamente documentados. A frequência do aluno no componente curricular será computada a partir da data
de sua matrícula.
O resultado da avaliação final será registrado por valores inteiros de 0 (zero) a 10
(dez). O resultado mínimo para aprovação em um componente curricular é 6 (seis). Ao
aluno que comparecer a menos de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária estabelecida no PPC para o componente curricular será atribuído o resultado 0 (zero).
O registro de cada componente curricular será realizado pelo professor no diário de
classe na forma de valores inteiros de 1 (um) a 10 (dez). A decisão do resultado final,

pelo professor, dependerá da análise do conjunto de avaliações, suas ponderações e as
discussões do conselho de classe final. A avaliação será realizada, em cada componente curricular, considerando os objetivos ou competências propostas no plano de ensino.
O professor tem liberdade de atribuir valores fracionados de 0 a 10 nas avaliações parciais.
35. Atendimento ao Discente
No Instituto Federal de Santa Catarina - Câmpus de São Lourenço do Oeste existem
várias iniciativas que visam proporcionar um espaço de aprendizagem para os estudantes, contribuindo para a qualidade de sua formação, seu aprofundamento teórico e desenvolvimento integral, incluindo as competências relacionadas à atividade profissional
pretendida. Neste viés são oferecidas atividades extraclasses aos alunos por meio de
atendimento individualizado ou coletivo programadas com cada professor. Desse modo,
cada docente deverá disponibilizar duas horas semanais para atendimento aos discentes, com horário determinado e publicado aos alunos pelo núcleo pedagógico do campus. Durante esse período, o professor ficará à disposição para o atendimento de questões pertinentes ao trabalho em sala com suas unidades curriculares, inclusive nos casos de pendências com número inferior a oito alunos.
Além desse procedimento, os alunos são assistidos num processo contínuo pelo núcleo pedagógico do campus em relação ao seu desempenho acadêmico e frequência,
considerando as especificidades de cada aluno e buscando estratégias para possibilitar
a conclusão com êxito do curso.
Para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, o núcleo pedagógico mantém contato frequente com o corpo docente, no intuito de verificar a assiduidade e possíveis dificuldades apresentadas pelos alunos, além de buscar reduzir os índices de
evasão.
Partindo do pressuposto que a instituição contribui para o desenvolvimento humano,
social, cultural e econômico do aluno, o IFSC também atende seus alunos por meio de
programas assistenciais como o NAPNE – Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas e a Assistência Estudantil, que promovem a ampla inserção da
população aos cursos, contribuindo para o acesso, permanência e saída com sucesso
para o mundo do trabalho.
O Câmpus presta também serviços administrativos aos alunos, servidores e comunidade externa por meio de setores como: registro e secretaria acadêmicos, biblioteca,

departamento de compras, gestão de pessoas, entre outros.
36. Metodologia
A organização curricular dos cursos do Campus avançado São Lourenço do Oeste
fundamenta-se na concepção por competências. O fundamento do currículo por competências é a redefinição do sentido dos conteúdos de ensino, atribuindo práticas aos saberes escolares. Essas competências são definidas como referência às situações que
os alunos deverão ser capazes de compreender e dominar.
Nessa construção de novos saberes, a escola constitui-se em um espaço onde professores e alunos são sujeitos de uma relação crítica e criadora, onde as unidades curriculares conversam entre si, buscando sintonizar as diferentes áreas do conhecimento
e enriquecendo a prática pedagógica. Assim, a intervenção pedagógica favorece a
aprendizagem a partir da diversidade, não a partir das características e dificuldades do
aluno.
O fazer pedagógico se dá por meio de atividades em sala de aula com aulas teóricas
expositivo- dialogadas, estudos dirigidos, apresentações, seminários e desenvolvimento
de projetos. Visitas técnicas/culturais pedagógicas, levantamento de problemas e busca
de soluções no entorno da Instituição são atividades extraclasse que, complementam e
dinamizam o processo. Dessa forma, a comunidade externa torna-se o espaço privilegiado em que a escola deve se inserir para articular os saberes.
Além das atividades realizadas em sala de aulas e das atividades extra-classe, o
aluno do curso Técnico Subsequente em Logística também desenvolverá um Projeto
Integrador, o qual tem como objetivo a articulação entre os múltiplos saberes angariados durante o curso. Na construção pedagógica do Curso Técnico Subsequente em Logística, o Projeto Integrador constitui uma unidade curricular proposta para o módulo III,
com carga horária total de 60 horas aula. No desenvolvimento da unidade Projeto Integrador, o acadêmico, atuando individualmente ou em grupo, identificará um problema
logístico real e apontará uma solução para este. As habilidades e competências quanto
à aplicação prática das bases teóricas aprendidas serão avaliadas.

Parte 3 – Autorização da Oferta
VI – OFERTA NO CÂMPUS

37. Justificativa da oferta do curso no Câmpus
Com uma população aproximada de 22 mil habitantes (IBGE, 2010), São Lourenço do
Oeste

é

um

município

catarinense

localizado

na

região

de

abrangência

da

AMNOROESTE (Associação dos Municípios da Região Noroeste Catarinense) que, com
mais cinco municípios (São Bernardino, Jupiá, Galvão, Coronel Martins, Novo Horizonte),
além de Campo-Erê (AMERIOS), constituem uma microrregião com aproximadamente 45
mil habitantes.
Cerca de 70% dos habitantes do município residem no meio urbano, estando a
economia de São Lourenço do Oeste e região fundamentada nos seguintes segmentos:
agricultura, pecuária, indústrias alimentícias, indústrias madeireiro-moveleiras, comércio e
prestação de serviços (setor terciário).
O setor terciário corresponde às atividades de comércio de bens e à prestação de
serviços, abrange uma vasta gama de atividades que vai desde o comércio de
mercadorias à administração pública. Esse setor é marcante nos países de alto grau de
desenvolvimento econômico. Quanto mais rica é uma região, maior é a presença de
atividades do setor terciário. Com o processo de globalização, iniciado no século XX, o
terciário foi o setor da economia que mais se desenvolveu no mundo.
O setor industrial também se destaca na região, gerando 85% da riqueza produzida
na cidade e contribuindo para fazer de São Lourenço do Oeste uma dentre as 50 maiores
economias do estado de Santa Catarina. Com uma forte atuação nos ramos alimentícios
e moveleiros, duas empresas se destacam pelo volume de mão de obra demandada na
região, sendo responsáveis por empregar mais de 4.000 funcionários (juntas),
aproximadamente 18% da população.
Dados recentes levantados pela prefeitura apontam que a cidade possui 128
estabelecimentos industriais, 491 estabelecimentos comerciais e 673 estabelecimentos de
prestação de serviços cadastradas na Secretaria Municipal de Fazenda.
Os principais setores de atividades que geram empregos formais na região da
ADR de São Lourenço do Oeste são a indústria de transformação com 5.972 empregos
(51,4%), conforme observamos na Figura 2.

Figura 2 - Empregos da Região da ADR de São Lourenço do Oeste

Em relação à média de Santa Catarina, a região de abrangência da ADR tem mais
empregos concentrados na indústria de transformação a qual mais gera empregos na
região com forte participação na economia do município de São Lourenço do Oeste
(61,8%) e o segundo gerador de empregos em Jupiá (33,7%), Novo Horizonte (32,1%)
e São Bernardino (30,8%).
Diante do exposto, constata-se que a região apresenta uma matriz socioeconômica
que demanda por formação na área de gestão para exercer atividades nos diversos
segmentos empresariais, preparando pessoas interessadas, estudantes e jovens para
empreenderem nos atuais e em novos negócios, promovendo o desenvolvimento
regional.
São Lourenço do Oeste, que é uma cidade de destaque na região noroeste de Santa
Catarina, conta com um Câmpus Avançado do Instituto Federal de Educação, Ciências e
Tecnologia de Santa Catarina – IFSC que oferta cursos em três eixos tecnológicos
intimamente relacionados às características produtivas que constituem a matriz
econômica da região. Esses eixos tecnológicos, conforme o Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos – CNCT, são Gestão e Negócios, Recursos Naturais e Comunicação e
Informação.
A demanda de profissionais na área de logística se faz necessária para atender o
volume de empresas que necessitam deste profissional qualificado. A falta desta

profissionalização para a população lourenciana torna sua capacidade de oferta de mão
de obra menos competitiva no mercado, onde por vezes é comum as indústrias buscarem
nas cidades próximas profissionais para atuar nas empresas.
Vale aqui destacar, o baixo grau de qualificação dos cidadãos da região de São
Lourenço do Oeste, 39,2% dos empregados formais tem o ensino médio completo, outros 17,9% tem o ensino superior (completo e incompleto) e 30,6% tem somente o ensino fundamental (completo e incompleto), segundo dados da Secretaria de Estado do
Planejamento (SPG) de Santa Catarina. (Fonte: http://www.spg.sc.gov.br/acoes/58acao-18-programa-de-desenvolvimento-e-reducao-das-desigualdades-regionais).
Quanto a oferta de formação técnica na região, identifica-se uma lacuna neste eixo, uma baixa oferta de cursos profissionalizantes (Figura 3), evidenciando dessa forma
a necessidade de qualificação profissional.
Figura 3 - Instituições de Ensino da Região

Outro ponto importânte a ser considerado para a oferta do curso, vem de uma
análise acerca das instituições públicas localizadas próximas a região da ADR de São
Lourenlo do Oeste. A Figura 4 apresenta uma visão das Instituições públicas instaladas
no raio de atuação do câmpus as quais, apenas o IFSC oferta qualificação técnica no
Eixo de Gestão e Negócios na região.

Figura 4 - Instituições Públicas da Região

Fonte: Direção-Geral do câmpus Avançado São Lourenço do Oeste

Dessa maneira, objetivando possibilitar avanço econômico para a população de São
Lourenço do Oeste e melhores perspectivas de qualificação profissional gratuita para o
arranjo produtivo do setor industrial, de serviços e comércio, propõe-se a oferta do curso
Técnico Subsequente em Logística no campus do IFSC em São Lourenço do Oeste.
38. Itinerário formativo no contexto da oferta do Câmpus
O itinerário formativo do campus avançado São Lourenço do Oeste está estruturado
em três eixos tecnológicos (SETEC/MEC, 2012): Gestão e Negócios, Informação e Comunicação e Recursos Naturais.
O Curso Técnico Subsequente em Logística estrutura o eixo tecnológico Gestão e
Negócios, eixo este que já possui cursos FIC em operação e, de acordo com o POCV
do câmpus, será o verticalizado até uma graduação.
Em relação aos cursos técnicos propostos, o Curso Técnico Subsequente em Logística apresenta aderência ao Técnico em Agronegócio (Recursos Naturais), também previsto no POCV do câmpus, em relação às bases tecnológicas e, por assim dizer, ao
corpo docente.
39. Público-alvo na Cidade ou Região
O Curso Técnico em Logística é destinado aos egressos do ensino médio e que desejam aprender uma profissão, entrar no mercado de trabalho, buscar uma melhor colocação na empresa em que trabalha ou empreender o seu próprio negócio na área.
A oferta do curso visa atender a população do Noroeste Catarinense, região da

Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de São Lourenço do Oeste, composto pelos municípios ilustrados pela Figura 4.
Figura 5 - Municípios compreendidos na ADR de São Lourenço do Oeste

40. Instalações e Equipamentos
Para o desenvolvimento pleno do curso serão necessários
Ambiente/quantidade

3 Salas de aula

Biblioteca

Laboratório de informática/01

Condição atual

Demandas*
Mobiliário: 100 carteiras escolares, 03 quadros
brancos, 3 mesas, 3, cadeiras para professores, 03 armários em MDF; Eletroadministrativo:
03 projetores.

Mobiliário: 08 mesas redondas, 40 cadeiras
fixas, 10 estantes, 05 cadeiras giratórias, 10
gabinetes de estudo individual, 02 mesas em
“L”, 02 gaveteiros volantes, 05 armários altos
em MDF;
Eletroadministrativo: 01 ar-condicionado 48000
Apenas o espaço físico
BTUs, 02 telefones fixos, 01 sistema antifurto,
está disponível
01 projetor;
Informática: 04 computadores desktop, 01 impressora multifuncional; Acervo bibliográfico:
títulos nas áreas de matemática, língua portuguesa, informática, marketing, administração,
gestão financeira e vendas.
Mobiliário: 30 mesas para computador, 30 cadeiras fixas, 01 armário alto em MDF, 01 mesa
e 01 cadeira para professor, 01 quadro branco.
Informática: 36 computadores desktop, 01
lousa digital.

Secretaria, registro acadêmico, núcleo pedagógico, Direção Geral e
chefia DEPE, sala de
Dependências administraprofessores, sala de Itens diversos de mobiliário, de informática e
tivas
coordenações, CGP, de eletroadministrativo.
patrimônio e finanças,
data center e coord. TI,
almoxarifado, sala de
convivência e copa.
* Além das demandas especificadas, necessita-se de uma readequação completa nas redes elétrica, lógica, de dados e hidrossanitária, melhorias estruturais no telhado, na acessibilidade e itens
de expediente.

Por se tratar de um campus em fase incipiente de implantação, além das necessidades físicas e estruturais listadas acima, a demanda de recursos humanos adicionais é ponto crucial na implementação do curso, conforme descrito no item 41.
41. Corpo Docente e Técnico-administrativo
Do corpo docente
Nome

Regime

Titulação

Área de Atuação

Marina Geremia

40 h - DE

Mestre

Matemática

Daiane Evangelista Vieira

40 h - DE

Especialista

Língua Portuguesa

Vinícius Dal Bem

40 h - DE

Doutor

Informática

Andressa Bregalda Belan

40 h - DE

Mestre

Administração

Luiz Alberto Vicari

40 h - DE

Mestre

Administração

Gabriel Mathias Ferrari

40 h - DE

Mestre

Administração

Professor de Administração*

40 h - DE

Administração

*Em processo de contratação

Do corpo técnico-administrativo
Nome

Oséias Teles Silva
Daniela Bernardi
Jonathan Gilliard Richter
Liliane Vanilde de Souza
A contratar – aguardando liberação
de vagas
A contratar – aguardando liberação
de vagas
A contratar – aguardando liberação
de vagas

Cargo

Nível

Quantidade

Auxiliar em Administração

C

01

Assistente em Administração

D

01

Técnico em TI

D

01

E

01

C

02

D

03

E

04

Técnica em Assuntos Educacionais
Técnico Administrativo em
Educação
Técnico Administrativo em
Educação
Técnico Administrativo em
Educação

Total geral

13

O quadro a seguir ilustra área edificada do câmpus. No entanto, extensivas melhorias e adaptações são necessárias a fim de viabilizar o pleno funcionamento das
atividades de ensino e administrativas, conforme consta no item 27.
Ambiente

Área

Observação

Sala de aula 01

50m2

Sala de aula 02

50m2

Sala de aula 03

50m2

Sala de aula 04

50m2

Secretaria

21m2

Sala de espera

14m2

Direção Geral e DEPE

28m2

Banheiros sociais

22m2

Sala de convivência/copa

50m2

Patrimônio e finanças

28m2

Laboratório de informática

54m2

Data center

25m2

Sala de docentes

50m2

Biblioteca

50m2

Esses ambientes demandam de melhorias estruturais e na acessibilidade
e estão contemplados no Plano Anual
de Trabalho do Câmpus.

Além da área edificada, cujas melhorias e adaptações necessárias constam no
item 40, o campus possui alguns itens patrimoniais de mobiliário e informática, conforme
segue:
Item

Quantidade

Observação

Computadores Desktop

18

novo

Computadores Desktop

12

doado pelo câmpus JLE

Laptop

09

doado pelo câmpus JLE

Mesa para computador

15

nova

Mesa em L com gaveteiro

04

nova

Armário alto MDF

01

novo

Estabilizador 3 KVAs

04

novo

Impressora jato de tinta

03

doado pelo câmpus JLE

Cadeira giratória

21

doado pelo câmpus JLE

Quadro branco

04

doado pelo câmpus JLE

Armário guarda-volume

01

novo

Cadeira para biblioteca

15

nova

Gaveteiro volante

02

novo

Claviculário para chaves

01

novo

Quadro de aviso fechado em vidro

02

novo

Estante metálica para biblioteca

03

novo

Mesa redonda para biblioteca

01

nova

Cadeira giratória tipo secretária

05

nova

Cadeira escolar

75

nova

Microscópio ótico

05

doado pelo câmpus LGS

Cadeira escolar

26

doado pelo câmpus LGS

Mesa para computador

11

doado pelo câmpus LGS

Fogão a gás

01

doado pelo câmpus LGS

42. Bibliografia para Funcionamento do Curso
O câmpus ainda não possui acervo bibliográfico para a área. Dessa forma, estão listadas a seguir as demandas bibliográficas necessárias para a integralização do
Curso Técnico Subsequente em Logística, a qual constará no PAT do Câmpus.

BIBLIOGRAFIA

UNIDADE CURRICULAR

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da
Administração. 8 ed. revisada e atualizada. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2011

05

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à revolução digital. 7 ed.
São Paulo: Atlas, 2007
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da
Administração: uma visão abrangente da moderna administração das organizações. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2004

QTDE.

05

Fundamentos da
Administração

05

HALL, Richard H. Organizações: estruturas, processos e
resultados. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004

05

STONER, James A. F. Stoner; FREEMAN, R. Edward. E.
Administração. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009

05

IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel; DEGENSZAJN, David.
Fundamentos de matemática elementar, 11: matemática
comercial, matemática financeira, estatística descritiva. São
Paulo: Atual, 2004

05

FERREIRA, R. G. Matemática Financeira Aplicada. São
Paulo: Atlas, 2014.
OLIVEIRA, G. F. Matemática Financeira Descomplicada.
São Paulo: Atlas, 2013.

Matemática Financeira

05
05

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO,
Manoel de Mello. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009

05

ZANOTTO, Normelio. Correspondência e redação técnica. 2. ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2009

05

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. 5 ed. São Paulo: Global,
2010
LIMA, C. H. R. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010
TUFANO, D. Guia Prático da Nova Ortografia. 2 ed. São
Paulo: Melhoramentos, 2009.

05
Comunicação
Empresarial
05
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43. Parecer da Coordenação Pedagógica do Câmpus
Parecer elaborado pelo Núcleo Pedagógico do Câmpus São Miguel do Oeste tendo
em vista as atribuições do câmpus tutor acerca do Câmpus Avançado São Lourenço do
Oeste.
A Coordenaria Pedagógica apresenta análise descritiva do Projeto Pedagógico do
Curso (PPC) Técnico Subsequente em Logística e parecer, salientando que foram
analisados: a estrutura do documento, seus elementos principais, a adequação do mesmo
às normas institucionais, a coerência da proposta didático-pedagógica, bem como a

existência de interrelação entre as unidades curriculares. Neste viés, destaca-se:
a) a estrutura do documento apresenta todos os elementos necessários;
b) conforme pesquisas e considerações acerca deste eixo tecnológico, a produção
industrial é uma das principais atividades econômicas da região, havendo assim públicoalvo e viabilidade para esta oferta. Além disso, a viabilidade justifica-se pela presença dos
conteúdos de gestão no itinerário formativo dos cursos já ofertados no IFSC – Câmpus
São Lourenço do Oeste;
c) A quantidade de vagas por turma (30 vagas) condiciona-se à restrição de espaço
físico na instituição parceira (CEIM Mundo Colorido), onde o curso ocorrerá. Considera-se
também a formação adequada dos docentes ligados ao curso proposto;
d) a proposta pedagógica atende de forma coerente e contextualizada às questões
relativas ao processo formativo, fomenta a interdisciplinaridade e a transversalidade entre
ementas, objetivos, metodologia, atendimento ao estudante, avaliação e organização
cotidiana da sala de aula, visando o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo do
educando a ser formado no decorrer do curso proposto pelo documento em questão;
e) no que se refere a legislação pertinente (PDI, PPI, RDP e outras) o referido PPC
respeita todas elas. Ante o exposto e considerações, a Coordenação Pedagógica do
Câmpus São Migue do Oeste manifesta-se favorável à aprovação deste PPC, tendo em
vista atender aos padrões didáticos pedagógicos que primam por uma proposta que
trabalhe a partir de problematizações, de teorias e práticas bem contextualizadas e de
uma boa inter-relação entre as unidades curriculares.
44. Anexos
Anexo I – Ata da Reunião do Colegiado
Anexo II - Resolução 03/2017 do Colegiado do Câmpus Avançado São Lourenço do
Oeste, que aprova o encaminhamento ao CEPE do pedido de aprovação e autorização de
oferta do curso TÉCNICO SUBSEQUENTE EM LOGÍSTICA.
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