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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

 
Prof. JAMIL MOYSÉS FILHO  
MSc. – Fundação Getulio Vargas 

 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO 

 Aprofundamento do conhecimento específico em Logística e Supply Chain Management, 
desenvolver competências e técnicas que permitam, em ambiente de comprometimento 
social e ambiental; 

 A racionalização dos processos logísticos; 

 O aumento da produtividade; 

 A identificação e redução de custos logísticos. 

 

 
3. PÚBLICO ALVO 

 

 Profissionais que tenham concluído a graduação e com, no mínimo, cinco anos de experiência 
na área; 

 Profissionais que aspirem cargos executivos em suas empresas, que demandem além de 
experiência profissional, conhecimentos na área de logística. 

 

4. CERTIFICAÇÃO 
Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado de “Curso de Pós‐Graduação Lato 
Sensu em Logística e Supply Chain Management, Nível Aperfeiçoamento, aos participantes que 
atenderem a todos os critérios de aprovação estabelecidos no regulamento do curso. 
 
 
5. PROGRAMA DO CURSO 
 

1 Gestão da Cadeia de Suprimento 24 

2 Procurement e Desenvolvimento de Fornecedores 24 

3 Logística Internacional 24 

4 Gestão da Produção e das Operações Logísticas 24 

5 Transporte e Distribuição 24 

6 Logística do Varejo 24 

7 Aspectos Tributários na Cadeia de Suprimentos 24 

8 Custos Logísticos 24 

9 Desenvolvimento de Carreira 24 

 CARGA HORÁRIA TOTAL 216 H/A 
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Detalhamento do programa: 
 

Disciplina Carga horária 
1. Gestão da Cadeia de Suprimento 24 h/a 
Ementa:  

Conceitos de logística, logística integrada e gestão da cadeia de suprimento. Gestão da 
cadeia de suprimento e suas relações inter e intraorganizacionais. Infraestrutura logística 
brasileira. Práticas atuais na gestão da cadeia de suprimentos. Tecnologia aplicada à 
gestão da cadeia de suprimento. Principais funções logísticas. Redes logísticas como 
integradoras da cadeia de suprimento. 

 

Disciplina Carga horária 
2. Procurement e Desenvolvimento de Fornecedores 24 h/a 
Ementa:  

Alternativas para o suprimento de insumos e serviços necessários às organizações. 
Procurement tradicional e na versão eletrônica. GlobalSourcing. Marketing reverso como 
ferramenta de procurement. Formalização dos contratos de compra. Indicadores de 
desempenho. Desenvolvimento de fornecedores de insumos e de serviços. Comakership. 
Ações colaborativas na cadeia de suprimento e parcerias com fornecedores. 

 

Disciplina Carga horária 
3. Logística Internacional 24 h/a 
Ementa:  

Global sourcing e logística internacional. Estruturação de operações logísticas em projetos 
de exportação. Incoterms. Contratação de transporte internacional. Agentes da cadeia de 
distribuição física internacional. Seguro de transporte internacional. Custos logísticos na 
formação dos preços de exportação. 

 

 

Disciplina Carga horária 
4. Gestão da Produção e das Operações Logísticas 24 h/a 
Ementa:  

Gestão da Produção e de Operações sob a ótica da Cadeia de Suprimento (Supply Chain). 
Indicadores-chave de Desempenho (KPI) aplicáveis ao Planejamento e Controle da 
Produção (PCP). Planejamento de Vendas e Operações (S&OP). Cálculos de planejamento 
de: materiais (MPS/MRP/DRP), capacidade (CRP) e de materiais e capacidade (MRP-II). 

 

Disciplina Carga horária 

5. Transporte e Distribuição 24 h/a 

Ementa:  

Modalidades de transportes e sua utilização competitiva de acordo com tipos de carga, 
distância e prazo. Transportadores e operadores logísticos. Roteirização e controle de 
frotas. Papel dos Centros de Distribuição. Recebimento, armazenagem, abastecimento, 
atendimento de pedidos, embalagem e expedição em CDs. Emprego de sistemas WMS. 
Indicadores de desempenho aplicáveis a transporte e distribuição. 
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Disciplina Carga horária 
6. Logística do Varejo 24 h/a 
Ementa:  

Conceitos de varejo e atacado. Marketing do varejo. Canais de Distribuição. Localização de 
pontos de vendas e de distribuição. Operadores logísticos na distribuição. Utilização dos 
serviços de empresas courier. A logística reversa no varejo. Planejamento e organização de 
Centros de Distribuição - CD. Emprego dos recursos de Tecnologia da Informação - TI nos 
CD. A colaboração entre fornecedores e varejistas por meio de instrumentos como ECR 
(EfficientConsumer Response), CPFR (Collaborative Planning, Forecasting&Replenishment) 
e outros. 

 

 

Disciplina Carga horária 
7. Aspectos Tributários na Cadeia de Suprimentos 24 h/a 
Ementa:  

Princípios e normas gerais de tributação. Principais tributos e taxas (federais, estaduais e 
municipais) nas atividades empresariais. Incidência de tributos na cadeia produtiva e seus 
efeitos na operação logística. Regimes especiais de tributação. Incentivos fiscais. 

 

 

Disciplina Carga horária 
8. Custos Logísticos 24 h/a 
Ementa:  

Fundamentos da contabilidade de custos. Custos nos processos logísticos. Custos fixos e 
variáveis. Margem de contribuição. Ponto de equilíbrio. Custo total e a prática das trocas 
compensatórias (trade-off). Custeio por atividade (ActivityBasedCosting). Aplicação de 
controles e avaliação de resultados. 

 

 
Disciplina Carga horária 

9. Desenvolvimento de Carreira 24 h/a 
Ementa:  

Tendências na gestão de carreira. Qualidade de vida e empregabilidade no mundo atual. 
Autoconhecimento e carreira. Intraempreendedorismo como diferencial competitivo. Ética e 
carreira no contexto globalizado. Gestão de networking. Marketing Pessoal. Gestão de conflitos de 
interesses. Modelo de Negócios Pessoal Business Model You. 
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